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Pakeitimas 7
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemės pagal bendrosios išmokos schemą, 
kai kuriais atvejais gali būti padarytas 
neigiamas poveikis aplinkai, visų pirma 
gali būti pažeisti tam tikri kraštovaizdžio 
bruožai. Todėl reikėtų sugriežtinti 
galiojančias Bendrijos nuostatas, kuriomis 
siekiama tam tikrais atvejais apsaugoti 
nurodytus kraštovaizdžio bruožus.

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
į konkrečias atitinkamų teritorijų
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemės pagal bendrosios išmokos schemą, 
kai kuriais atvejais gali būti padarytas 
neigiamas poveikis aplinkai, visų pirma 
gali būti pažeisti tam tikri kraštovaizdžio 
bruožai. Todėl reikėtų sugriežtinti 
galiojančias Bendrijos nuostatas, kuriomis 
siekiama tam tikrais atvejais apsaugoti 
nurodytus kraštovaizdžio bruožus. 
Atsižvelgiant į poreikį taikyti aukščiausius 
standartus užtikrinant vandens kokybę, 
kaip nustatyta ES teisės aktuose, kiti 
apribojimai, kurie stabdytų kaimo vietovių 
plėtrą, neturėtų būti taikomi. 

Or. en
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Pakeitimas 8
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesiogines išmokas gaunantis ūkininkas 
laikosi teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų, išvardytų II priede, ir išlaiko 
gerą agrarinę ir aplinkosauginę žemės 
būklę, nustatytą pagal 6 straipsnį.

1. Tiesiogines išmokas gaunantis ūkininkas 
laikosi teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų, išvardytų II priede, ir išlaiko 
gerą agrarinę ir aplinkosauginę žemės 
būklę, nustatytą pagal 6 straipsnį. 
Nukrypimas nuo šios dalies gali būti 
svarstomas tada, kai dėl natūralių gamtos 
reiškinių, pavyzdžiui, dėl potvynių ir 
nuošliaužų, nuolat kyla problemų.

Or. en

Pakeitimas 9
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: a)

percentages:

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais,
sumos, didesnės nei 20 000 EUR, 2010 m. 
ir 2012 m. mažinamos:

(a) 2009: 7%, a) 2010 m. – 6%
b) 2010: 9%, (b) 2012 m. – 7%.

(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

Or. en
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Pakeitimas 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: a)

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 10 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

(a) 2009: 7%, (a) 2009 m. – 6%,
(b) 2010: 9%, (b) 2010 m. – 7%,
(c) 2011: 11%, (c) 2011 m. – 8%,
(d) 2012: 13%. (d) 2012 m. – 9%.

Or. en

Pakeitimas 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sumos, gautos sumažinus išmoką 5 
procentiniais punktais, atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal 128 straipsnio 2 
dalyje nurodytą tvarką skiriamos remiantis 
šiais kriterijais:

2. Sumos, gautos sumažinus išmoką pagal 
7 straipsnio 1 dalį, atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal 128 straipsnio 2 
dalyje nurodytą tvarką skiriamos remiantis 
šiais kriterijais:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į privalomą moduliavimą (itaip pat į atitinkamą Komisijos pasiūlymo 7 
straipsnio 1 dalyje nurodyto privalomo moduliavimo koeficiento padidėjimą), dabartiniai 
privalomi sanglaudos kriterijai, kurie taikomi skirstant 20 %. sumos, kuri buvo gauta iš 
bendro moduliavimo, bus taikomi ir toliau, kadangi iei labai padeda tinkamai laikytis 
pagrindinių BŽŪP principų. 
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Pakeitimas 12
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pirmenybę skiria tiems 
ūkininkams, kurie gauna daugiau kaip 
15 000 EUR tiesioginių išmokų per metus.

2. Konsultacijos visiems ūkininkams, 
kurie gauna mažiau nei 15 000 EUR 
bendrąją išmoką ūkiui, teikiamos 
nemokamai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama neišskirti bendrosios išmokos ūkiui ir jos teikiamos naudos regionų ekonomikai.

Pakeitimas 13
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia pranešimą apie ūkių 
konsultavimo sistemos taikymą, prireikus 
pridėdama atitinkamus pasiūlymus dėl 
pareigos ją taikyti.

Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia pranešimą apie ūkių 
konsultavimo sistemos taikymą, prireikus 
pridėdama atitinkamus pasiūlymus dėl 
pareigos ją taikyti. Dėl to ūkininkai, 
gaunantys mažiau nei 15 000 EUR 
bendrąją išmoką ūkiui, papildomų išlaidų 
nepatirs.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama neišskirti bendros išmokos ūkiui ir jos teikiamos naudos regionų ekonomikai.
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Pakeitimas 14
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aplaidumo atveju išmoka sumažinama 
ne daugiau kaip 5 %, o pasikartojančio 
pažeidimo atveju – 15 %.

2. Aplaidumo atveju išmoka sumažinama 
ne daugiau kaip 5 %, o pasikartojančio 
pažeidimo atveju – 15 %.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti nemažinti išmokos, jei, 
atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, mąstą 
ir pastovumą, jį galima laikyti smulkiu 
pažeidimu. Jei pažeidimas kelia tiesioginį 
pavojų visuomenės ar gyvūnų sveikatai, jis 
negali būti laikomas smulkiu pažeidimu.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti nemažinti išmokos, jei, 
atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, mastą
ir pastovumą, jį galima laikyti smulkiu 
pažeidimu. Jei pažeidimas kelia tiesioginį 
pavojų visuomenės ar gyvūnų sveikatai, jis 
negali būti laikomas smulkiu pažeidimu.
Išimtimis bus laikomi tie atvejai, kai 
pažeidimų priežastys yra išskirtinės 
klimato sąlygos.

Išskyrus atvejus, kai ūkininkas nedelsiant 
imasi korekcinių veiksmų pažeidimui 
pašalinti, kompetentinga institucija imasi 
reikalingų veiksmų, kurie, jei tinka, gali 
apsiriboti administracine kontrole, kuria 
užtikrinama, kad ūkininkas pašalino 
konkretaus pažeidimo pasekmes. 
Ūkininkui pranešama apie nustatytą 
smulkų pažeidimą ir korekcinius veiksmus, 
kurių jis turi imtis.

Išskyrus atvejus, kai ūkininkas nedelsiant 
imasi korekcinių veiksmų pažeidimui 
pašalinti, kompetentinga institucija imasi 
reikalingų veiksmų, kurie, jei tinka, gali 
apsiriboti administracine kontrole, kuria 
užtikrinama, kad ūkininkas pašalino 
konkretaus pažeidimo pasekmes. 
Ūkininkui pranešama apie nustatytą 
smulkų pažeidimą ir korekcinius veiksmus, 
kurių jis turi imtis. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas tokiais atvejais, kai nuolat kyla potvyniai. 
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Pakeitimas 15
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato regionus pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, jų 
institucinė ar administracinė struktūra ir 
(arba) regioninis žemės ūkio potencialas.

2. Valstybės narės nustato regionus pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, jų 
institucinė ar administracinė struktūra ir 
(arba) regioninis žemės ūkio potencialas.

Valstybės narės, kuriose pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinka mažiau nei trys 
milijonai hektarų, gali būti laikomos vienu 
regionu.

Valstybės narės, kuriose pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinka mažiau nei trys 
milijonai hektarų, gali būti laikomos vienu 
regionu. Susijusioms šalims, kurios norėtų 
pakeisti regionų apibrėžtį, Komisija 
nustato apeliavimo tvarką. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad vengiama diskriminacijos regionų lygmeniu.

Pakeitimas 16
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato regionus pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, jų 
institucinė ar administracinė struktūra ir 
(arba) regioninis žemės ūkio potencialas.

2. Valstybės narės nustato regionus pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, jų 
institucinė ar administracinė struktūra ir 
(arba) regioninis žemės ūkio potencialas ir 
(arba) struktūros trūkumai, kurie kenkia 
regionams. 

Valstybės narės, kuriose pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinka mažiau nei trys 
milijonai hektarų, gali būti laikomos vienu 
regionu.

Valstybės narės, kuriose pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinka mažiau nei trys 
milijonai hektarų, gali būti laikomos vienu 
regionu.

Or. en
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Pakeitimas 17
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti ne daugiau 
nei 50 % 41 straipsnyje paminėtų 
nacionalinių viršutinių ribų komponento, 
atitinkančio Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 VI priede išvardytas išmokas už 
avis ir ožkas, sumą; ji kasmet ūkininkams 
išmoka papildomas išmokas.

Valstybės narės gali pasilikti ne daugiau 
nei 50 % 41 straipsnyje paminėtų 
nacionalinių viršutinių ribų komponento, 
atitinkančio Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 VI priede išvardytas išmokas už 
avis ir ožkas, sumą; ji kasmet ūkininkams 
išmoka papildomas išmokas. Valstybės 
narės arba jų įgaliotos nacionalinės 
vyriausybės, turinčios atitinkamus 
įgaliojimus, didžiąją dalį šių išmokų skiria 
nuskurdusiems regionams ir ypatingų 
veislių gyvūnų veisimui. 

Or. en

Pakeitimas 18
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naujosios valstybės narės apibrėžia 
regionus remdamosi objektyviais 
kriterijais.

2. Naujosios valstybės narės apibrėžia 
regionus remdamosi objektyviais 
kriterijais. Susijusioms šalims, kurios 
norėtų pakeisti regionų apibrėžtį, 
Komisija nustato apeliavimo tvarką.  

Or. en

Pagrindimas

Siekinat užtikrinti, kad diskriminacija neleidžiama regionų lygmeniu.
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Pakeitimas 19
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, kad būtų išvengta žemės 
apleidimo ir (arba) pašalintos specifinės 
kliūtys tose vietovėse veiklą vykdantiems 
ūkininkams,

c) teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, kad būtų išvengta žemės 
apleidimo ir (arba) pašalintos specifinės 
kliūtys tose vietovėse veiklą vykdantiems 
ūkininkams bei sukurti daugiau galimybių 
ūkininkauti nuskurdusiuose regionuose, 
kuriuose nuolat nuoat pasitaikostruktūros 
trūkumų,

Or. en

Pakeitimas 20
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priemokos už aveles ir vedekles 
mokamos už kalendorinius metus kaip 
metinės išmokos ūkininkui už reikalavimus 
atitinkantį gyvulį neviršijant individualių 
viršutinių ribų Valstybė narė nustato 
mažiausią gyvulių, dėl kurių pateikiama 
paraiška gauti priemokas, skaičių.
Mažiausias skaičius yra ne mažiau kaip 10 
ir ne daugiau kaip 50 gyvulių.

3. Priemokos už aveles ir vedekles 
mokamos už kalendorinius metus kaip 
metinės išmokos ūkininkui už reikalavimus 
atitinkantį gyvulį neviršijant individualių 
viršutinių ribų. Valstybė narė arba jos 
įgaliota nacionalinė vyriausybė nustato 
mažiausią gyvulių, dėl kurių pateikiama 
paraiška gauti priemokas, skaičių. 
Mažiausias skaičius yra ne mažiau kaip 10 
ir ne daugiau kaip 50 gyvulių.

Or. en
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Pakeitimas 21
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Papildomos priemokos mokamos 
ūkininkams tose vietovėse, kuriose avių ir 
ožkų auginimas yra tradicinė veikla arba 
didelę kaimo ekonomikos dalį sudaranti 
veikla. Tokias vietoves nustato valstybės 
narės. Bet kuriuo atveju papildoma 
priemoka skiriama tik tam ūkininkui, kurio 
ne mažiau kaip 50 % žemės ūkiui 
naudojamo valdos ploto yra mažiau 
palankiose ūkininkauti vietovėse, 
apibrėžtose Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999.

1. Papildomos priemokos mokamos 
ūkininkams tose vietovėse, kuriose avių ir 
ožkų auginimas yra tradicinė veikla arba 
didelę kaimo ekonomikos dalį sudaranti 
veikla, arba įsikūrusiems skurdžiuose 
regionuose. Tokias vietoves nustato 
valstybės narės arba jų įgaliotos 
nacionalinės vyriausybės. Bet kuriuo 
atveju papildoma priemoka skiriama tik 
tam ūkininkui, kurio ne mažiau kaip 50 % 
žemės ūkiui naudojamo valdos ploto yra 
mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, 
apibrėžtose Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999.

Or. en

Pakeitimas 22
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali paskirti teises į 
priemokas ūkininkams neviršydamos 
nacionalinių rezervų ribų. Skirstydamos 
šias teises, pirmenybę jos visų pirma teikia 
veiklą pradedantiesiems jauniesiems 
ūkininkams ir kitiems pirmumo teisę 
turintiems ūkininkams.

3. Valstybės narės gali paskirti teises į 
priemokas ūkininkams neviršydamos 
nacionalinių rezervų ribų. Skirstydamos 
šias teises, pirmenybę jos visų pirma teikia 
veiklą pradedantiesiems jauniesiems 
ūkininkams, nuskurdusių regionų 
ūkininkams ir kitiems pirmumo teisę 
turintiems ūkininkams.

Or. en
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Pakeitimas 23
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, neviršydamos nustatytų 
ribų, nacionalinio rezervo lėšas naudoja 
veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų ar kitų 
pirmumo teisę turinčių ūkininkų teisėms į 
priemokas.

3. Valstybės narės, neviršydamos nustatytų 
ribų, nacionalinio rezervo lėšas naudoja 
veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų, 
nuskurdusių regionų ūkininkų ar kitų 
pirmumo teisę turinčių ūkininkų teisėms į 
priemokas.

Or. en

Pakeitimas 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 papunkčiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkas, gaunantis paramą pagal 
bendrosios išmokos už plotą schemą, 
laikosi teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų, nurodytų II priede, pagal tokį 
tvarkaraštį:

Ūkininkas, gaunantis paramą pagal 
bendrosios išmokos už plotą schemą, 
laikosi teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų, nurodytų II priede, pagal tokį 
tvarkaraštį:

a) II priedo A punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;

a) II priedo A punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.;

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2011 m. sausio 
1 d.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.;

ba) II priedo C punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2013 m. sausio 
1 d.;

Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali 
pasirinktinai taikyti 4, 5, 25, 26 ir 27 
straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d., 
jeigu tos nuostatos susijusios su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais. 
Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, 
gaunantis išmokas pagal bendrosios 

Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali 
pasirinktinai taikyti 4, 5, 25, 26 ir 27 
straipsnius iki 2011 m. gruodž io 31 d., 
jeigu tos nuostatos susijusios su teisės 
aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. 
Nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkininkas, 
gaunantis išmokas pagal bendrosios 
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išmokos už plotą schemą tose valstybėse 
narėse, laikosi teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų, nurodytų II priede, 
pagal tokį tvarkaraštį:

išmokos už plotą schemą tose valstybėse 
narėse, laikosi teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų, nurodytų II priede, 
pagal tokį tvarkaraštį:

a) II priedo A punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 01.01.12;

a) II priedo A punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.;

b) II priedo B ir C punktuose nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 01.01.14.

b) II priedo B punkte nurodyti reikalavimai 
taikomi 2014 m. sausio 1 d;
ba) II priedo C punkte nurodyti 
reikalavimai taikomi nuo 2016 m. sausio 
1d;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimama 2007 m. gruodžio 11 d. EP rezoliucijos nuostata, kuri buvo priimta 
labai didele balsų dauguma.
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