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6.3.2013 B7-0082/223 

Pakeitimas  223 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, 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 – 2011/0280(COD) 
(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 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) įgyvendinant BŽŪP reik÷tų 
užtikrinti, kad, remiantis Sutarties d÷l 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsniu, BŽŪP būtų atsižvelgiama į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat ir patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemon÷mis 
netur÷tų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos paj÷gumams ir 
ilgalaikiam aprūpinimui maistu ir tur÷tų 
būti prisidedama įgyvendinant Sąjungos 
įsipareigojimus sušvelninti klimato kaitą; 

Or. en 

(Vystymosi komiteto nuomon÷s pakeitimas 1) 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Pakeitimas  224 
Ingeborg Gräßle 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 – 2011/0280(COD) 
(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 
43 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
sumažinti m÷nesines arba tarpines išmokas 
arba sustabdyti jų mok÷jimą valstybei 
narei, jei tenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:  

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
sumažinti m÷nesines arba tarpines išmokas 
arba sustabdyti jų mok÷jimą valstybei 
narei, jei n÷ra vieno arba kelių 
svarbiausių atitinkamos nacionalin÷s 
kontrol÷s sistemos elementų arba jie 
neveiksmingi d÷l aptiktų didelių arba 
nuolatinių trūkumų, arba nepakankamai 
siekiama susigrąžinti neteis÷tas išmokas 
arba jeigu tenkinama viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:  

a) n÷ra vieno arba kelių svarbiausių 
atitinkamos nacionalin÷s kontrol÷s 
sistemos elementų arba jie neveiksmingi 
d÷l aptiktų didelių arba nuolatinių 
trūkumų, arba nepakankamai siekiama 
susigrąžinti neteis÷tas išmokas; 

 

b) a punkte nurodyti trūkumai yra 
nuolatinio pobūdžio ir d÷l jų buvo pagal 54 
straipsnį priimti bent du įgyvendinimo 
aktai, kuriais nuspręsta atitinkamos 
valstyb÷s nar÷s išlaidų nefinansuoti 
Sąjungos l÷šomis, ir 

b) arba prieš tai nurodyti trūkumai yra 
nuolatinio pobūdžio ir d÷l jų buvo pagal 54 
straipsnį priimti bent du įgyvendinimo 
aktai, kuriais nuspręsta atitinkamos 
valstyb÷s nar÷s išlaidų nefinansuoti 
Sąjungos l÷šomis, arba 

c) Komisija padar÷ išvadą, kad atitinkama 
valstyb÷ nar÷s yra nepaj÷gi įgyvendinti 
priemones, kuriomis artimiausioje ateityje 

c) Komisija padar÷ išvadą, kad atitinkama 
valstyb÷ nar÷ yra nepaj÷gi artimiausioje 
ateityje pagal veiksmų planą įgyvendinti 
būtinas taisomąsias priemones, kurios 
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trūkumai būtų ištaisyti.  apimtų aiškius pažangos rodiklius, 
nustatytus konsultuojantis su Komisija.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Pakeitimas  225 
Ingeborg Gräßle 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 – 2011/0280(COD)  
(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 
56 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, 
kuri turi būti susigrąžinta, arba 

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, 
kuri turi būti susigrąžinta; ši sąlyga 
laikoma įvykdyta, jei suma, kurią reikia 
susigrąžinti iš gav÷jo vienu mok÷jimu, 
neviršija 100 EUR arba 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Pakeitimas  226 
Ingeborg Gräßle 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 – 2011/0280(COD)  
(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 

 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad kasmet ex 
post būtų skelbiami EŽŪGF ir EŽŪFKP 
l÷šų gav÷jai. Tuo tikslu jos taip pat 
užtikrina, kad mutatis mutandis būtų 
taikomas 2012 m. spalio 29 d. Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1268/2012 d÷l Europos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 d÷l 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių taikymo taisyklių 21 
straipsnis. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Pakeitimas  227 
Jutta Haug 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 – 2011/0280(COD)  
(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 
(tiesiogin÷s išmokos) III antraštin÷s dalies 
2 skyriuje nurodytų įsipareigojimų 
nesilaikymo įvykusio atšaukimo ir 
sumažinimo, taikomų pagal tą straipsnį, 
suma neviršija tame skyriuje nurodytos 
sumos. 

Or. en 

 
 


