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6.3.2013 B7-0082/216 

Pakeitimas  216 
Bas Eickhout 
Verts/ALE 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 
92 straipsnio antra pastraipa 
 

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. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Visi ūkiai tur÷tų būti įpareigoti laikytis kompleksin÷s paramos taisyklių; kompleksin÷s 
paramos teis÷s aktais nustatyti valdymo reikalavimai grindžiami ES teis÷s aktais, taikomais 
visiems be išimties. D÷l mažesnio paviršiaus ploto ar dalyvavimo sertifikavimo sistemose 
mok÷jimų agentūros gali nuspręsti smulkiems ūkiams nustatyti mažesnį atitinkamų rizikos 
veiksnių lygį. D÷l su plotu susijusių ribinių verčių smulkiesiems ūkininkams jau taikomos 
švelnesn÷s ekologijos priemonių taisykl÷s. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Pakeitimas  217 
Bas Eickhout 
Verts/ALE 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 
65 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 65a straipsnis 

 Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žem÷s ūkio veiklą atšaukimas ir 

sumažinimas 

 Nepaisant 65 straipsnio, d÷l reglamento ... 
2 skyriaus III antraštin÷je dalyje 
(tiesiogin÷s išmokos) nurodytų prievolių 
nesilaikymo pagal 65 straipsnį atšauktų ir 
sumažintų išmokų suma gali viršyti tame 
skyriuje nurodytą išmokos sumą. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Pakeitimas  218 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Pavel Poc 
 
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 
II priedo trečios skilties antro stulpelio dvylikta eilut÷ 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grup÷mis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių per÷jimosi ir 
augimo sezonu, ir potencialios apsaugos 
nuo invazinių rūšių ir kenk÷jų priemon÷s. 

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, pusiau natūralias buveines, 
gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių 
eiles grup÷mis ar atskirai, taip pat laukų 
ribas ir terasas, išsaugojimas, įskaitant 
draudimą pjauti gyvatvores ir medžius 
paukščių jauniklių per÷jimosi ir augimo 
sezonu, ir atitinkamus invazinių rūšių 
plitimo prevencijos veiksmus, pvz., 
pranešimą apie nustatytus protrūkius ar 
invazijas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Pakeitimas  219 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz ir kiti 
 
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 

 Smulkių žem÷s savininkų ir paveiktų 
grupių besivystančiose šalyse skundai d÷l 
didelių sunkumų, kilusių d÷l tiesioginio 
arba netiesioginio BŽŪP poveikio, arba 
d÷l gr÷sm÷s, kad d÷l šio poveikio gali kilti 
didelių sunkumų, tur÷tų būti teikiami EP 
nuolatiniam praneš÷jui politikos 
suderinamumo vystymosi labui klausimais 
ir tur÷tų būti nurodomi Komisijos 
metin÷je ataskaitoje. Siekiant užtikrinti 
sąžiningą atvejo nagrin÷jimą, skundo 
pateik÷jui padeda Žem÷s ūkio ir kaimo 
pl÷tros generaliniame direktorate bylas 
nagrin÷jantis pareigūnas. Įrodymus gali 
pateikti paveiktos grup÷s arba kitos 
suinteresuotosios šalys. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pirminiai AGRI komiteto pateikti HZR reglamento 673 ir 677 pakeitimai.  
Reikia užtikrinti, kad ES žem÷s ūkis ir eksportuotojai tur÷tų daugiau procedūrinių galimybių 
prisid÷ti prie to, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir politikos suderinamumo vystymosi labui 
įsipareigojimų. Bylas nagrin÷jantys pareigūnai – Komisijos pareigūnai, kuriems suteikiama 
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informacija apie taisyklių pažeidimus – jau dirba Konkurencijos generaliniame direktorate ir 
Prekybos generaliniame direktorate. Taigi siūloma, kad Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 
generaliniame direktorate būtų bylas nagrin÷jantis pareigūnas. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Pakeitimas  220 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 
Scholz ir kiti 
 
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 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 110a straipsnis 

 Poveikio besivystančioms šalims 
vertinimas 

 1. Atsižvelgiant į SESV 208 straipsnį, 
reguliariai atliekami nepriklausomi 
BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto 
gamybos paj÷gumams ir ilgalaikio 
apsirūpinimo maistu saugumo vertinimai, 
ypatingą d÷mesį skiriant vietos ir 
smulkiesiems gamintojams. Vertinimas 
taip pat grindžiamas besivystančių šalių, 
kurios yra Sąjungos prekybos partner÷s, 
vyriausybių, ūkininkų organizacijų, 
pilietin÷s visuomen÷s organizacijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų pateiktais 
duomenimis. 

 2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
poveikio vertinimo apimtį ir tvarką, 
atsižvelgdama į atitinkamas tarptautines 
iniciatyvas, ypač į specialiojo Jungtinių 
Tautų praneš÷jo teis÷s į maistą 
klausimais, Maisto ir žem÷s ūkio 
organizacijos (FAO) ir Aprūpinimo 
maistu komiteto iniciatyvas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
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112 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrin÷jimo procedūros. 

 3. Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę ataskaitą d÷l vertinimo 
rezultatų, gautų duomenų ir Sąjungos 
politinio atsako. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai DEVE komiteto nuomon÷s 4 pakeitimas, taip pat pirminiai AGRI komiteto pateikti HZR 
reglamento 674 ir 675 pakeitimai. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Pakeitimas  221 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz ir kiti 
 
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 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) besivystančių šalių perspektyvius 
maisto gamybos paj÷gumus ir ilgalaikį 
apsirūpinimo maistu saugumą; visų 
pirma prekybos poveikį, atsižvelgiant į ES 
kainų paramą iš ES eksportuojamoms 
prek÷ms, ir tokių kliūčių, kaip tarifai ir 
prekybos kliūtys, iš besivystančių šalių 
eksportuojamoms prek÷ms panaikinimą, 
laikantis politikos suderinamumo 
vystymosi labui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pirminis AGRI komiteto pateiktas HZR reglamento 661 pakeitimas. Kontekstas: sąrašo, kas 
tur÷tų būti stebima, punktas.  
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6.3.2013 B7-0082/222 

Pakeitimas  222 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz ir kiti 
 
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 
68 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (68a) remiantis politikos suderinamumo 
vystymosi labui principu, tur÷tų būti 
nuolat vykdoma BŽŪP įgyvendinimo 
steb÷sena ir vertinamas jos poveikis 
besivystančių šalių, ypač mažiausiai 
išsivysčiusių šalių (MIŠ), maisto gamybos 
paj÷gumams ir ilgalaikio apsirūpinimo 
maistu saugumui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Vystymosi komiteto nuomon÷s 2 pakeitimas. 

 
 


