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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl kuriuo nustatomos bendros tiesioginės 
paramos schemų taisyklės pagal bendrąją žemės ūkio politiką ir tam tikros paramos 
schemos ūkininkams
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0306),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0240/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtroskomiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma tiesioginių 
išmokų mažinimo (moduliavimo) sistema. 
Ši sistema nekintančiu laipsniu turėtų būti 
taikoma toliau, o taip pat ir išimtis, kad 
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moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimama 2008 m. kovo 12 d. EP rezoliucijos nuostata, kuri buvo priimta 
labai didele balsų dauguma.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
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ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą. 

ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose, 
deja, nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų dalį finansinių 
išteklių sukaupti palaipsniui, vis labiau 
mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą. 

Or. fr

Pagrindimas

Konstatuojamosios dalies tekste perimama didžioji dalis Komisijos pasiūlymo dėl kaimo 
plėtros konstatuojamųjų dalių teksto. Nereikėtų pamiršti, kad, palyginti su pradiniu Komisijos 
pasiūlymu dėl finansinių perspektyvų, nustatant 2007–2013 m. laikotarpio finansinę 
perspektyvą lėšų suma buvo sumažinta daugiau kaip 8 mlrd. eurų, nors Parlamentas ir 
pabrėžė tokio sumažinimo keliamus pavojus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
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naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas.

naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas. Siekiant laikytis 
to paties lygybės principo kiekvienam 
ūkiui teikiamai paramai reikėtų nustatyti 
viršutinę ribą. Vis dėlto ši riba turėtų 
skirtis atsižvelgiant į įdarbintų darbuotojų 
skaičių.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti ir kad stambieji paramos gavėjai prisidėtų daugiau negu smulkieji, ir kad 
būtų nustatyta viršutinė atskiriems ūkiams teikiamos paramos riba. Vis dėlto nustatant šią 
ribą reikėtų atsižvelgti į įdarbintų darbuotojų skaičių. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 

(11) Sumos, gautos sumažinus išmokas 
pagal šiame reglamente nustatytą išmokų 
sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos nustačius paramos 
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Tačiau sumos, gautos papildomai 
mažinant išmokas pagal moduliavimą, 
turėtų būti paliktos jas sukaupusioms 
valstybėms narėms. 

viršutinę ribą, turėtų būti paliktos jas 
sukaupusioms valstybėms narėms. 

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu moduliavimas (kuris aktualus visoms valstybėms narėms) bus naudojamas ir 
perskirstant lėšas, reikėtų, kad sumos, gautos nustačius paramos viršutinę ribą (o tai 
netaikytina visoms valstybėms narėms), būtų panaudojamos toje valstybėje narėje, kurioje 
taikyta ši viršutinė riba. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Naujųjų valstybių narių ūkininkai 
gauna tiesiogines išmokas, pritaikius 
moduliavimo laipsniško didinimo 
mechanizmą. Siekiant tinkamai 
subalansuoti nepertraukiamai 
žemdirbystei ir kaimo plėtrai skatinti 
skirtas politikos priemones, moduliavimo 
sistema naujųjų valstybių narių 
ūkininkams neturėtų būti taikoma, kol 
naujosiose valstybėse narėse taikytinų 
tiesioginių išmokų lygis neprilygs kitose 
valstybėse narėse taikomam lygiui.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 7 ir 10 straipsnių pakeitimais. Iš tiesų, Komisijos siūlomos nuostatos 
dėl moduliavimo naujosiose valstybėse narėse pereinamuoju laikotarpiu turės prasmės tik tuo 
atveju, jeigu Komisijos pasiūlymai dėl moduliavimo sumų, taikytinų likusioje ES dalyje, nebus 
pakeisti.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sumažinus išmoką pagal 
moduliavimą, naujosios valstybės narės 
ūkininkui mokama grynoji suma neturėtų 
būti mažesnė nei atitinkamam kitos 
valstybės narės ūkininkui mokama suma. 
Pradėjus moduliavimą taikyti naujųjų 
valstybių narių ūkininkams, išmokos 
sumažinimo lygis neturėtų būti didesnis nei 
lygio pagal moduliavimo didinimo grafiką 
ir išmokos lygio, nustatomo kitose 
valstybėse narėse pritaikius moduliavimą, 
skirtumas. Be to, naujųjų valstybių narių 
ūkininkams, kurių išmokoms taikomas 
moduliavimas, nebeturėtų būti mokamos 
papildomos nacionalinės tiesioginės 
išmokos – taip siekiama, kad jų gaunama 
parama neviršytų kitose valstybėse narėse 
ūkininkų gaunamos paramos lygio.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas taip pat susijęs su 7 ir 10 straipsnių pakeitimais. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Paramos schemose mažas ir 
didesnes sumas gaunantys ūkininkai 
atskirai nenurodomi, o jiems taikomos 
tinkamumo sąlygos ir administracinės bei 
kontrolės nuostatos yra vienodos. 
Nustačius supaprastintą savanoriškąją 
paramos ūkininkams, gaunantiems 
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500 eurų ar mažiau, sistemą šios 
problemos būtų galima išvengti kas dvejus 
metus sistemoje dalyvaujantiems 
ūkininkams sumokant vieną vienkartinę 
išmoką. Ūkininkai, gaunantys didesnę 
sumą, taip pat galėtų dalyvauti sistemoje, 
jeigu jie sutiktų gauti mažesnę vienkartinę 
išmoką.

Or. fr

Pagrindimas

Kas dvejus metus mokant vienkartines išmokas labai sumažėtų administravimo išlaidos ir 
supaprastėtų visa sistema.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg 
didelės administracinės naštos, valstybės 
narės galėtų neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
Bendrijos paramos vidurkis už vieną 
hektarą arba paraiškoje gauti pagalbą 
nurodytas žemės valdos plotas, 
atitinkantis pagalbos gavimo kriterijus, 
yra mažesnis nei vienas hektaras. Speciali 
nuostata turėtų būti numatyta toms 
valstybėms narėms, kurių ūkių struktūra 
labai skiriasi nuo Bendrijoje įprastos ūkio 
struktūros. Valstybės narėms turėtų būti 
leista taikyti vieną iš dviejų kriterijų, 
atsižvelgiant į jų žemės ūkio ekonomikos 
struktūros ypatybes. Kadangi žemės 
neturintiems ūkiams skirtos specialiosios 
teisės į išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems 

Išbraukta.
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ūkininkams turėtų būti mokamas 
mažiausios mokamos paramos sumos 
vidurkis. 

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Pagal Bendrijos paramos schemas 
numatytas išmokas išmokų gavėjams 
nacionalinės valdžios institucijos nustatytu 
metu išmoka taikydamos šiame reglamente 
numatytus sumažinimus. Siekiant 
lankstesnio tiesioginių išmokų valdymo, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
išmokėti tiesiogines išmokas dalimis du 
kartus per metus.

(21) Pagal Bendrijos paramos schemas 
numatytas išmokas išmokų gavėjams 
nacionalinės valdžios institucijos nustatytu 
metu išmoka taikydamos šiame reglamente 
numatytus sumažinimus. Siekiant 
lankstesnio tiesioginių išmokų valdymo, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
išmokėti tiesiogines išmokas dalimis du 
kartus per metus, įskaitant, vėlavimo 
atveju, palūkanų mokėjimą pagal rinkos 
palūkanų normą.

Or. en

Pagrindimas

Iš pastarųjų kalendorinių metų patirties matyti, kad mokėjimai vėluoja. Tokiu atveju 
ūkininkams turėtų būti bent jau užtikrinama kompensacija.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslus, bendrosios paramos 
schemas reikia pritaikyti prie nuolat 
vykstančių pokyčių – prireikus, net ir per 
trumpą laiką. Todėl išmokų gavėjai negali 
tikėtis, kad paramos sąlygos nesikeis, ir 

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslus, bendrosios paramos 
schemas reikia pritaikyti prie nuolat 
vykstančių pokyčių. Todėl išmokų gavėjai 
negali tikėtis, kad paramos sąlygos 
nesikeis, ir turi būti pasiruošę, kad schemos 
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turi būti pasiruošę, kad schemos gali būti 
peržiūrimos, visų pirma siekiant atsižvelgti 
į ekonominius pokyčius arba biudžeto 
situaciją.

gali būti peržiūrimos, visų pirma siekiant 
atsižvelgti į ekonominius pokyčius arba 
biudžeto situaciją.

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatyta bendrosios išmokos schema, 
kurioje įvairūs galiojantys paramos 
mechanizmai sujungti į vieną atsietųjų 
tiesioginių išmokų schemą. Remiantis 
patirtimi, įgyta taikant bendrosios išmokos 
schemą, kai kurios schemos sudėtinės 
dalys gali būti supaprastintos, ir tai būtų 
naudinga ūkininkams bei administracijoms. 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad per tą laiką 
bendrosios išmokos schema įgyvendinta 
visose valstybėse narėse, kurių reikalauta 
tai padaryti, daugelis nuostatų, kurios buvo 
susijusios su pradiniu schemos 
įgyvendinimu, tapo nereikalingos, ir todėl 
turėtų būti pakeistos. Nustatyta, kad 
tokiomis aplinkybėmis teisėmis gauti 
išmokas dažnai nepasinaudojama. Siekiant 
išvengti tokios situacijos ir atsižvelgiant į 
tai, kad ūkininkai jau žino, kaip veikia 
bendrosios išmokos schema, anksčiau 
nustatytas nepanaudotų išmokų gražinimo 
į nacionalinį rezervą laikotarpis turėtų būti 
sumažintas iki dviejų metų.

(24) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatyta bendrosios išmokos schema, 
kurioje įvairūs galiojantys paramos 
mechanizmai sujungti į vieną atsietųjų 
tiesioginių išmokų schemą. Remiantis 
patirtimi, įgyta taikant bendrosios išmokos 
schemą, kai kurios schemos sudėtinės 
dalys gali būti supaprastintos, ir tai būtų 
naudinga ūkininkams bei administracijoms. 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad per tą laiką 
bendrosios išmokos schema įgyvendinta 
visose valstybėse narėse, kurių reikalauta 
tai padaryti, daugelis nuostatų, kurios buvo 
susijusios su pradiniu schemos 
įgyvendinimu, tapo nereikalingos, ir todėl 
turėtų būti pakeistos. Nustatyta, kad 
tokiomis aplinkybėmis teisėmis gauti 
išmokas dažnai nepasinaudojama. Siekiant 
išvengti tokios situacijos turėtų būti 
nustatytas trejų metų nepanaudotų išmokų 
gražinimo į nacionalinį rezervą laikotarpis.

Or. fr

Pagrindimas

Dviejų metų laikotarpis yra per trumpas, todėl reikėtų grąžinti trejų metų laikotarpį, kuris 
buvo numatytas Reglamente 1782/2003.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Pagrindinės bendrosios išmokos 
schemos sudėtinės dalys turi būti paliktos. 
Nustatant nacionalinės viršutines ribas 
turėtų būti užtikrinta, kad visas paramos ir 
teisių gauti išmokas lygis neviršytų 
dabartinių biudžetinių apribojimų. 
Valstybės narės taip pat turėtų turėti 
nacionalinį rezervą, kuriuo būtų galima 
pasinaudoti siekiant pagerinti dalyvavimo 
schemoje sąlygas naujiems ūkininkams 
arba atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Siekiant išvengti 
spekuliacinio teisių gauti išmokas 
perdavimo ir kaupimo nevykdant žemės 
ūkio veiklos, turėtų būti nustatytos teisių į 
išmokas perdavimo ir pasinaudojimo jomis 
taisyklės. 

(25) Pagrindinės bendrosios išmokos 
schemos sudėtinės dalys turi būti paliktos. 
Nustatant nacionalinės viršutines ribas 
turėtų būti užtikrinta, kad visas paramos ir 
teisių gauti išmokas lygis neviršytų 
dabartinių biudžetinių apribojimų. Jeigu 
atitinkamų biudžetinių metų pabaigoje 
nustatoma, kad esama skirtumo tarp 
realių išlaidų valstybėje narėje ir 
nacionalinės viršutinės ribos, skirtumas 
grąžinamas į nacionalinį rezervą. 
Valstybės narės turėtų turėti tokį rezervą, 
kuriuo būtų galima pasinaudoti siekiant 
pagerinti dalyvavimo schemoje sąlygas 
naujiems ūkininkams, jaunimui, šeimos 
įmonėms ar pirmumo teisę turintiems 
ūkininkams arba atsižvelgti į specifinius 
tam tikrų regionų poreikius. Siekiant 
išvengti spekuliacinio teisių gauti išmokas 
perdavimo ir kaupimo nevykdant žemės 
ūkio veiklos, turėtų būti nustatytos teisių į 
išmokas perdavimo ir pasinaudojimo jomis 
taisyklės. 

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
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pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į išmoką 
ir suvienodinti jos vieneto vertę laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų, kad 
ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į išmoką 
ir suvienodinti jos vieneto vertę laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį priklausomai nuo 
kiekvienos valstybės narės pasirinkto 
tempo ir neviršijant konkrečių išmokos 
sumažinimo ribų, kad ūkininkai galėtų 
tinkamai prisitaikyti prie besikeičiančio 
paramos lygio.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms palikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 2003 m. reformos metu valstybės 
narėms suteikta teisė taikyti bendrosios 
išmokos schemą taikant istorinį arba 
regioninį metodą. Nuo to laiko valstybės 

(29) 2003 m. reformos metu valstybės 
narėms suteikta teisė taikyti bendrosios 
išmokos schemą taikant istorinį arba 
regioninį metodą. Nuo to laiko valstybės 
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narės turėjo galimybę įvertinti pasirinkto 
metodo ekonominį ir administracinį 
tinkamumą. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė peržiūrėti 
pirminį pasirinkimą atsižvelgiant į jų įgytą 
patirtį. Dėl tos priežasties valstybėms 
narėms, taikiusios istorinį modelį, turėtų 
būti suteikta galimybė ne tik suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, bet ir pereiti prie 
regioninio modelio taikymo. Be to, 
regioninį modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
tam tikromis sąlygomis peržiūrėti savo 
sprendimus siekiant suvienodinto teisių į 
išmokas vertę iš anksto numatytais etapais 
– tai turėtų būti daroma laikantis Bendrijos 
teisės bendrųjų principų ir bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslų. Kad ūkininkai 
galėtų tinkamai prisitaikyti prie kintančio 
paramos lygio, teisės į išmokas turi būti 
suvienodinamos taikant reikalingą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų.

narės turėjo galimybę įvertinti pasirinkto 
metodo ekonominį ir administracinį 
tinkamumą. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė peržiūrėti 
pirminį pasirinkimą atsižvelgiant į jų įgytą 
patirtį. Dėl tos priežasties valstybėms 
narėms, taikiusios istorinį modelį, turėtų 
būti suteikta galimybė ne tik suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, bet ir pereiti prie 
regioninio modelio taikymo. Be to, 
regioninį modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
tam tikromis sąlygomis peržiūrėti savo 
sprendimus siekiant suvienodinto teisių į 
išmokas vertę iš anksto numatytais etapais 
– tai turėtų būti daroma laikantis Bendrijos 
teisės bendrųjų principų ir bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslų. Kad ūkininkai 
galėtų tinkamai prisitaikyti prie kintančio 
paramos lygio, teisės į išmokas turi būti 
suvienodinamos taikant reikalingą 
pereinamąjį laikotarpį priklausomai nuo 
kiekvienos valstybės narės pasirinkto 
tempo ir neviršijant konkrečių išmokos 
sumažinimo ribų.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms palikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
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nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos išmokos 
šiuose sektoriuose turėtų būt teikiamos 
pasinaudojant bendrosios išmokos schema. 
Kad jautienos sektoriuje veiklą vykdantys 
ūkininkai galėtų pamažu prisitaikyti prie 
naujos paramos tvarkos, turėtų būti 
numatytos nuostatos dėl specialiosios 
priemokos už bulius ir skerdimo 
priemokos. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos išmokos 
šiuose sektoriuose turėtų būt teikiamos 
pasinaudojant bendrosios išmokos schema. 
Kad jautienos sektoriuje veiklą vykdantys 
ūkininkai galėtų pamažu prisitaikyti prie 
naujos paramos tvarkos, turėtų būti 
numatytos nuostatos dėl specialiosios 
priemokos už bulius ir galvijų patinų, 
išskyrus veršelius, skerdimo priemokos. 
Kadangi iš dalies susietos išmokos vaisių ir 
daržovių sektoriuose įdiegtos gana 
neseniai, ir tik kaip pereinamojo 
laikotarpio priemonė, tokių schemų 
peržiūra nėra reikalinga.

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
karvių žindenių, avių ir ožkų sektoriuje 
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą. Tokiu 
atveju turėtų būti reikalaujama laikytis 
galvijų identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1760/2000 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti 
priemokos už karves žindenes ir veršelių 
skerdimą bei avių ir ožkų sektoriuje 
siekiant palaikyti mažiausią privalomą 
gamybos lygį, kad būtų užtikrinta 
sektoriaus pusiausvyra. Atsižvelgiant į tai, 
valstybėms narėms turėtų būti numatyta 
galimybė toliau teikti dabartinio lygio 
susietąją paramą arba karvių žindenių bei 
priemokos už veršelių skerdimą atveju 
apsvarstyti mažesnės paramos teikimo 
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21/2004, visų pirma siekiant užtikrinti 
gyvulių atsekamumą.

galimybę. Tokiu atveju turėtų būti 
reikalaujama laikytis galvijų 
identifikavimo ir registravimo reikalavimų, 
kaip numatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/2000 ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004, visų 
pirma siekiant užtikrinti gyvulių 
atsekamumą.

Or. fr

Pagrindimas

Gyvulininkystės produktų ir ypač galvijienos sektorius patiria didelių sunkumų. Taigi reikėtų 
išlaikyti paramą ne tik karvių žindenių, bet ir veršelių skerdimo srityje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų 
ar augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo 
finansinių įnašų ir kompensacijų dėl 
gyvulių ligų sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. 
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Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leista panaudoti iki 15 proc. jų viršutinių ribų, vis dėlto reikėtų 
užtikrinti, kad 10 proc. būtų galima panaudoti siekiant išspręsti tokias problemas, kaip 
kokybės gerinimo ir paramos atsiejimo kai kuriuose itin jautriuose sektoriuose padarinių 
mažinimo, bei 5 proc. panaudoti pasėlių draudimui, profesinėms organizacijoms ir savitarpio 
pagalbos fondams, taip siekiant užtikrinti, kad šioms trims priemonėms būtų teikiama tinkama 
parama.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Atsižvelgiant į tai, kad vis svarbiau 
veiksmingai valdyti riziką, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
papildomai panaudoti iki 5 proc. jų 
viršutinių ribų, kad jos galėtų apmokėti 
dalį ūkininkų sumokamų pasėlių 
draudimo įmokų ir išmokėti konkrečių 
ekonominių nuostolių gyvūnų ar augalų 
ligų atvejais finansines kompensacijas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti tinkamą paramą šioms dviem priemonėms, kurios būtinos norint įveikti 
nestabilumą, kurį gali patirti žemės ūkio rinkos. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) Valstybėms narėms, kurios 
nepageidauja naudoti visų ar dalies šios 
specifinės paramos lėšų, reikėtų leisti 
likusias lėšas skirti kaimo plėtros 
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programų stiprinimui. Vis dėlto, kadangi 
lėšos, liekančios pagal pirmąjį ramstį, turi 
būti padengiamos iš Bendrijos biudžeto, 
jeigu jos pervedamos į antrąjį ramstį, tai 
turėtų būti atliekama be nacionalinio 
bendro finansavimo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų atsiriboti nuo pirmojo ir antrojo ramsčio sąvokų. Nereikėtų silpninti vienos siekiant 
sustiprinti kitą, tačiau reikėtų naudoti lėšas ten, kur jos labiausiai reikalingos, taigi – suteikti 
galimybę valstybės narėms, kurios nori nenaudoti taikant 68 ir 68a straipsnius gautų visų 
sumų ar jų dalies, pasirinkti sustiprinti kaimo plėtros programas, tačiau nereikalauti bendro 
finansavimo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36 ) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
išmokas už kietuosius kviečius, 
baltyminius pasėlius, ryžius, bulvių 
krakmolą ir riešutus, nes šiose srityse dar 
likusių susietųjų išmokų veiksmingumas 

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
išmokas už kietuosius kviečius, ryžius, 
bulvių krakmolą ir riešutus, nes šiose 
srityse dar likusių susietųjų išmokų 
veiksmingumas mažėja. Kad parama už 
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mažėja. Taip pat reikėtų panaikinti linų 
perdirbimo paramą ir numatytas sumas 
išmokėti per bendrosios išmokos schemą. 
Kad parama už ryžius, sausuosius pašarus,
bulvių krakmolą ir linus būtų sklandžiai 
atsieta, reikėtų numatyti pereinamąjį 
laikotarpį. Siekiant sumažinti neigiamą
poveikį, susidariusį atsiejant pagalbą už 
riešutus, valstybėms narėms turėtų būti 
paliekama teisė ir toliau sieti jų mokamą 
pagalbos dalį.

ryžius, bulvių krakmolą ir linus būtų 
sklandžiai atsieta, reikėtų numatyti 
pereinamąjį laikotarpį. Siekiant sumažinti 
neigiamą poveikį, susidariusį atsiejant 
pagalbą už riešutus, valstybėms narėms 
turėtų būti paliekama teisė ir toliau sieti jų 
mokamą pagalbos dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Sausieji pašarai patenką į šiuo metu vertinamo bendrąjį rinkos organizavimą, o šio vertinimo 
rezultatai dar nežinomi. Be to, panaikinus susietą pagalbą baltyminių augalų augintojams 
galėtų dar labiau sumažėti baltyminių augalų plotai. Panaikinus šiuos dalykus būtų padaryta 
žalos gyvulininkystės produktų sektoriui, nes kiltų pavojus, kad pritrūks baltyminių augalų, 
ypač gaminant pašarus. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, 
linus ir sausuosius pašarus atvejais 
išmoka turėtų būti padidinta atsižvelgiant į 
ūkininkų pastaraisiais metais gautą paramą. 
Tačiau tuo atveju, kai į bendrosios išmokos 
schemą įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją 
neįtrauktos išmokos, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remtis 
pirmaisiais referenciniais laikotarpiais.

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą ir
linus atvejais išmoka turėtų būti padidinta 
atsižvelgiant į ūkininkų pastaraisiais metais 
gautą paramą. Tačiau tuo atveju, kai į 
bendrosios išmokos schemą įtraukiamos 
anksčiau iš dalies į ją neįtrauktos išmokos, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė remtis pirmaisiais referenciniais 
laikotarpiais.

Or. fr
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paramos schemos ūkininkams, 
auginantiems ryžius, krakmolines bulves, 
medvilnę, vaisius bei daržoves, avis, ožkas 
ir galvijus ir gaminantiems cukrų;

d) paramos schemos ūkininkams, 
auginantiems ryžius, baltyminius augalus, 
krakmolines bulves, medvilnę, vaisius bei 
daržoves, tabaką, avis, ožkas ir galvijus ir 
gaminantiems cukrų;

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) „teises į išmokas turintys ūkininkai“ –
tai ūkininkai, kuriems buvo skirtos ar 
galutinai perduotos teisės į išmokas;

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) „stambusis paramos gavėjas“ – fizinis 
ar juridinis asmnuo, gaunantis daugiau 
kaip 500 tūkst. eurų I priede nurodytų 
išmokų;

Or. fr
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) „regionas“ – valstybė narė, regionas 
valstybėje narėje ar geografinis plotas 
valstybėje narėje, pasižymintis 
konkrečiomis struktūrinėmis ypatybėmis 
ar konkrečiais struktūriniais sunkumais 
atitinkamos valstybės narės pasirinkimu;

Or. fr

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) profesinė sveikata ir sauga,

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų grąžinti šią nuostatą, kuri jau buvo įtraukta į Komisijos 2003 m. pasiūlymą dėl 
reformos.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bus 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
pirmiausia gamybai nebenaudojamos 
žemės, gera agrarinė ir aplinkosauginė 
būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
specifines atitinkamų teritorijų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bus 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
pirmiausia gamybai nebenaudojamos 
žemės, gera agrarinė ir aplinkosauginė 
būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
specifines atitinkamų teritorijų 
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charakteristikas, įskaitant dirvos ir klimato 
sąlygas, egzistuojančias ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu ar regioniniu lygiu nustato 
mažiausius privalomus gerai agrarinei ir 
aplinkosauginei būklei taikomus 
reikalavimus, paremtus III priede išdėstyta 
sistema. 

charakteristikas, įskaitant dirvos ir klimato 
sąlygas, egzistuojančias ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu ar regioniniu lygiu nustato 
mažiausius privalomus gerai agrarinei ir 
aplinkosauginei būklei taikomus 
reikalavimus, paremtus III priede išdėstyta 
sistema ir (arba) kitomis normomis 
atsižvelgiant į konkrečias tų teritorijų 
ypatybes. 

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų apriboti valstybių narių pasirinkimo III priede nustatytomis nuostatomis – joms 
reikėtų suteikti galimybę taip pat atsižvelgti ir į joms būdingas žemės ūkio  ypatybes.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimama 2008 m. kovo 12 d. EP rezoliucijos nuostata, kuri buvo priimta 
labai didele balsų dauguma. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimama 2008 m. kovo 12 d. EP rezoliucijos nuostata, kuri buvo priimta 
labai didele balsų dauguma.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimama 2008 m. kovo 12 d. EP rezoliucijos nuostata, kuri buvo priimta 
labai didele balsų dauguma.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 2012: 13 % d) 2012: 5 %

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimama 2008 m. kovo 12 d. EP rezoliucijos nuostata, kuri buvo priimta 
labai didele balsų dauguma.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- a) sumoms nuo 10 000 iki 99 999 EUR –
1 procentiniu punktu, 

Or. fr

Pagrindimas

Kovo 12 d. rezoliucijoje EP didžiule dauguma pasiūlė laipsnišką moduliavimą ir aiškiai 
nurodydė viršutines ribas, todėl šį požiūrį reikėtų įtraukti į šį pasiūlymą. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sumoms nuo 100 000 iki 199 999 EUR –
3 procentiniais punktais,

a) sumoms nuo 100 000 iki 199 999 EUR –
2 procentiniais punktais, 

Or. fr

Pagrindimas

Kovo 12 d. rezoliucijoje EP didžiule dauguma pasiūlė laipsnišką moduliavimą ir aiškiai 
nurodydė viršutines ribas, todėl šį požiūrį reikėtų įtraukti į šį pasiūlymą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sumoms nuo 200.000 iki 199 999 EUR –
6 procentiniais punktais,

b) sumoms nuo 200.000 iki 299.999 EUR –
3 procentiniais punktais,

Or. fr
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Pagrindimas

Kovo 12 d. rezoliucijoje EP didžiule dauguma pasiūlė laipsnišką moduliavimą ir aiškiai 
nurodydė viršutines ribas, todėl šį požiūrį reikėtų įtraukti į šį pasiūlymą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms – 9 
procentiniais punktais.

c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms – 4
procentiniais punktais.

Or. fr

Pagrindimas

Kovo 12 d. rezoliucijoje EP didžiule dauguma pasiūlė laipsnišką moduliavimą ir aiškiai 
nurodydė viršutines ribas, todėl šį požiūrį reikėtų įtraukti į šį pasiūlymą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Didžiausia I priede nurodytų išmokų 
suma vienam ūkiui siekia 500 tūkst. eurų. 

Or. fr

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. nukrypdama nuo 2a dalies, valstybė 
narė konkrečiais kalendoriniais metais 
gali nuspręsti prie šios viršutinės ribos 
pridėti darbuotojų, apdraustų socialiniu 
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draudimu, atlyginimams skirtas išlaidas 
tais metais.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu reikia nustatyti ūkiams skiriamos paramos viršutinę ribą, tai reikėtų daryti atžvelgiant į 
užimtumo veiksnį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalies nuostatos netaikomos 
Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų 
salų, Madeiros, Kanarų ir Egėjo salų 
ūkininkams mokamoms tiesioginėms 
išmokoms.

3. 1, 2 ir 2a dalies nuostatos netaikomos 
Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų 
salų, Madeiros, Kanarų ir Egėjo salų 
ūkininkams mokamoms tiesioginėms 
išmokoms.

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sumos, gautos taikant moduliavimą, 
atitinkamoms valstybėms narėms pagal 
128 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką 
skiriamos remiantis šiais kriterijais:

Or. fr
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likusi suma, sukaupta pritaikius 7 
straipsnio 1 dalį, ir sumos, sukauptos 
pritaikius 7 straipsnio 2 dalį, skiriamos 
tokias sumas sukaupusioms valstybėms 
narėms 128 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka. Ji panaudojama pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį.

4. Suma, gauta pritaikius 7 straipsnio 2 ir 
2a dalis, panaudojama pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Šios sumos pirmiausia turėtų būti naudojamos finansuojant su naujų problemų sprendimu 
susijusius veiksmus. 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sumos, gautos taikant 7 straipsnio 2a 
dalį, skiriamos tokias sumas 
sukaupusioms valstybėms narėms 128 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. 

Or. fr

Pagrindimas

Sumos, gautos dėl viršutinių ribų nustatymo, turi būti panaudojamos toje valstybėje narėje, 
kurioje jos buvo sukauptos. 
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnis taikomas tik naujųjų 
valstybių narių ūkininkams konkrečiais 
kalendoriniais metais, jei tiesioginių 
išmokų tose valstybėse narėse lygis tais 
kalendoriniais metais pagal 110 straipsnį 
yra ne mažesnis nei kitose valstybėse 
narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, 
atsižvelgiant į sumažinimus pagal 7 
straipsnio 1 dalį. 2.

Suma, sukaupta taikant 68b straipsnį, 
skiriama tokią sumą sukaupusioms 
valstybėms narėms 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka. Ji panaudojama pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 
straipsnio 5a dalį.

2. Jei 7 straipsnis taikomas naujųjų 
valstybių narių ūkininkams, pagal 7 
straipsnio 1 dalį taikomas procentinis 
dydis neturi viršyti ūkininkui pagal 110 
straipsnį taikomų tiesioginių išmokų 
dydžio ir kitose valstybėse narėse, išskyrus 
naująsias valstybes nares taikomo išmokų 
dydžio, atsižvelgiant į sumažinimus pagal 
7 straipsnio 1 dalį.
3. Jei 7 straipsnyje nurodyti mokėjimai 
taikomi naujųjų valstybių narių 
ūkininkams, jiems papildomos 
nacionalinės tiesioginės išmokos, kaip 
nurodyta 120 straipsnyje, neišmokamos. 
4. Suma, sukaupta taikant 7 straipsnio 1 
ir 2 dalis, skiriama tokią sumą 
sukaupusioms valstybėms narėms 128 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Ji 
panaudojama pagal Reglamento (EB) Nr. 
1698/2005 69 straipsnio 5a dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 7 straipsnio 1 dalies pakeitimais. Iš tiesų, Komisijos siūlomos 
nuostatos dėl moduliavimo naujosiose valstybėse narėse pereinamuoju laikotarpiu turės 
prasmės tik tuo atveju, jeigu Komisijos pasiūlymai dėl moduliavimo sumų, taikytinų likusioje 
ES dalyje, nebus pakeisti. Taigi, naujosios valstybės narės, kurios nori nenaudoti taikant 68 ir 
68a straipsnius gautų visų sumų ar jų dalies, turi turėti galimybę sukauptas sumas panaudoti 
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kaimo plėtrai ir tai turėtų būti daroma nereikalaujant bendro finansavimo.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, gautos sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus dėl to, kad nesilaikoma 1 skyriaus 
nuostatų, pervedamos į EŽŪGF. Valstybės 
narės gali pasilikti 25 % šių sumų.

Sumos, gautos sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus dėl to, kad nesilaikoma 1 skyriaus 
nuostatų, pervedamos į EŽŪGF. Valstybės 
narės gali pasilikti 50 % šių sumų. Taip 
gautos sumos skiriamos į nacionalinį 
rezervą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia skatinti valstybes nares prižiūrėti žemės ūkio ir aplinkos apsaugos reikalavimų 
laikymąsi, nors taip gautos sumos turėtų būti naudojamos tik žemės ūkio sektoriuje. 

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, taikydamos kitas 
Bendrijos ar nacionalines paramos 
schemas, nei išvardytos V priede, į savo 
administravimo ir kontrolės procedūras 
gali įtraukti vieną ar kelias integruotosios 
sistemos sudedamąsias dalis.

2. Valstybės narės, taikydamos kitas 
Bendrijos ar nacionalines paramos
schemas, nei išvardytos VI priede, į savo 
administravimo ir kontrolės procedūras 
gali įtraukti vieną ar kelias integruotosios 
sistemos sudedamąsias dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia ištaisyti Komisijos padarytą klaidą. 
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 29 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Supaprastinta sistema

1. Valstybės narės gali taikyti 
supaprastintą sistemą. Dalyvavimas šioje 
sistemoje yra savanoriškas ir ji taikoma 
tik apreiškėjui aiškiai paprašius.
2. Šia sistema gali naudotis pareiškėjai, 
kurie kiekvienais iš trijų kalendorinių 
metų, einančių prieš paraiškos pateikimo 
metus, yra gavę paramos pagal bent vieną 
iš I priede nurodytų paramos schemų.
3. Suma, kurią ūkininkas gali gauti pagal 
minėtą paramos schemą, yra didesnioji iš 
toliau nurodytų sumų:
a) sumų, gautų per trejus metus, 
einančius prieš paraiškos pateikimo 
metus, vidurkis; arba
b) išmokų suma, gauta per metus, 
einančius prieš paraiškos pateikimo 
metus.
4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta suma 
yra ne didesnė nei 500 eurų. 
Pagal supaprastintą sistemą skiriama 
suma kaip vienkartinė išmoka pervedama 
kartą per dvejus metus pradedant 
skaičiuoti nuo tų metų, kuriais pateikiama 
paraiška dalyvauti šioje sistemoje. Suma 
negali būti didesnė kaip 1000 eurų. 
Pareiškėjai, pagal bendrosios išmokos ar 
kitokią I priede numatytą schemą, turintys 
teisę gauti didesnę išmoką, gali pasirinkti 
supaprastintą sistemą, jeigu jie sutinka 
kas dvejus metus gauti vienkartinę 
išmoką, neviršijančią šios viršutinės ribos.
Supaprastintos sistemos dalyviai gali jos 
atsisakyti pagal [įgyvendinimo 
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reglamento] nuostatas.
5. Supaprastintos sistemos veikimą galėtų 
užtikrinti profesinės organizacijos, 
gamintojų organizacijos, žemės ūkio 
kooperatyvai ir (arba) kitos atitinkamos 
valstybės narės autorizuotos įstaigos.

Or. fr

Pagrindimas

Kas dvejus metus pervedama vienkartine išmoka pagrįsta supaprastinta sistema siekiama 
apriboti administravimo išlaidas, susijusias su Bendrijos paramos pervedimu, neišskiriant 
smukiųjų gavėjų.  

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės neteikia tiesioginių 
išmokų ūkininkui, jeigu: 

Išbraukta.

a) visa prašoma ar išmokėtina tiesioginių 
išmokų suma konkrečiais kalendoriniais 
metais neviršija 250 EUR, arba
b) valdos, už kurią prašoma arba turi būti 
išmokėta išmoka, kriterijus atitinkantis 
plotas neviršija vieno hektaro. Tačiau 
Kipras gali nustatyti, kad mažiausias 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 0,3 
hektarai, o Malta – 0,1 hektaro.
Tačiau 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
specialiąją teisę į išmoką turintiems 
ūkininkams taikoma a punkte nurodyta 
sąlyga.

Or. fr

Pagrindimas

Kalbant apie išmokų viršutines ribas, supaprastinta sistema siūloma 29 straipsniu pakeitimu. 
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kalbant apie didžiausią plotą, reikėtų palikti dabar galiojančią tvarką.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali objektyviai 
nuspręsti neteikti tiesioginių išmokų 
bendrovėms ar firmoms, kaip apibrėžta 
Sutarties 48 straipsnio antroje dalyje, kai jų 
pagrindinis tikslas nėra vykdoma žemės 
ūkio veikla.

2. Valstybės narės gali objektyviai 
nuspręsti neteikti tiesioginių išmokų 
bendrovėms ar firmoms, kaip apibrėžta 
Sutarties 48 straipsnio antroje dalyje, kai jų 
pagrindinis tikslas nėra žemės ūkio 
produktų gamyba, auginimas ar veisimas, 
įskaitant derliaus nuėmimą ir gyvūnų 
melžimą, veisimą ir laikymą žemės ūkio 
tisklais.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų kaip įmanoma labiau apriboti paramą gavėjams, kurių ryšys su žemės ūkio produktų 
gamybos veikla yra labai menkas. 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmokos mokamos du kartus per metus 
nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių 
metų birželio 30 dienos.

Išmokos mokamos du kartus per metus nuo 
gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų 
birželio 30 dienos, įskaitant palūkanų už 
sumą, mokėtiną nuo kitų kalendorinių 
metų kovo 1 d., mokėjimą pagal rinkos 
palūkanų normą.

Or. en
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Pagrindimas

Iš pastarųjų kalendorinių metų patirties matyti, kad mokėjimai vėluoja. Tokiu atveju 
ūkininkams turėtų būti bent jau užtikrinama kompensacija.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išmokos pagal I priede išvardytas 
paramos schemas neteikiamos, kol 
valstybė narė pagal 22 straipsnį 
nepatikrina, ar ūkininkas atitinka 
reikalavimus paramai gauti.

3. Visos sumos pagal I priede išvardytas 
paramos schemas mokėjimai (daugiausia 
du du periodiniai mokėjimai) neatliekami 
tol, kol valstybė narė pagal 22 straipsnį 
nepatikrina, ar ūkininkas atitinka 
reikalavimus paramai gauti. Pirmasis 
periodinis mokėjimas, kuriuo pervedama 
daugiausia 50 proc. visos mokėtinos 
sumos, gali būti atliekamas prieš baigiant 
tikrinti atitikimą.

Or. en

Pagrindimas

Atitikimo reikalavimus paramai gauti principas yra pagrįstas tik atlikus visus patikrinimus. 
Vis dėlto pranešėjas norėtų, kad dalis lėšų būtų pervedama iš anksto.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant atskirų paramos schemų 
konkrečių nuostatų, išmokų gavėjams, 
dirbtinai sukūrusiems sąlygas, reikalingas 
tokioms išmokoms gauti, kad įgytų 
paramos schemos tikslams prieštaraujantį 
pranašumą, išmokos nemokamos.

Nepažeidžiant atskirų paramos schemų 
konkrečių nuostatų, išmokų gavėjams, 
dirbtinai sukūrusiems sąlygas, reikalingas 
tokioms išmokoms gauti ar išvengti 
7 straipsnyje numatyto sumažinimo, kad 
įgytų paramos schemos tikslams 
prieštaraujantį pranašumą, išmokos 
nemokamos.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia užkirsti kelią pastangoms išvengti moduliavimo.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priede išvardytos paramos schemos 
taikomos neapribojant galimybės bet 
kuriuo metu jas peržiūrėti atsižvelgiant į 
ekonominius pokyčius ir biudžeto padėtį.

I priede išvardytos paramos schemos 
taikomos neapribojant galimybės, 
vadovaujantis Sutartyje numatytomis 
procedūromis, jas peržiūrėti atsižvelgiant į 
ekonominius pokyčius ir biudžeto padėtį.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijai nereikėtų suteikti išimtinės teisės keisti žaidimo taisykles taip, kaip jai atrodo 
priimtina. 

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šioje antraštinėje dalyje teises į išmokas 
turintys ūkininkai – tai ūkininkai, 
kuriems buvo skirtos ar galutinai 
perduotos teisės į išmokas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši sąvoka jau perkelta į šio reglamento 2 straipsnį, kuriame pateiktos visos sąvokos, 
reikalingos šio reglamento tekstui suprasti. 
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės į išmokas už hektarą nekeičiamos, 
jei nenumatyta kitaip.

1. Teisės į išmokas už hektarą 
nekeičiamos, jei nenumatyta kitaip.

Or. fr

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija šio reglamento 128 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka nustato išsamias 
teisių į išmokas pakeitimo taisykles, visų 
pirma, jei keičiama dalis tokių teisių.

2. Jei ūkininkas, kuriam referenciniu 
laikotarpiu sumokama tiesioginė išmoka, 
tuo laikotarpiu arba ne vėliau nei prieš 
bendrosios išmokos schemos taikymo 
metus einančių metų gruodžio 31 d. 
pakeičia savo juridinį statusą ar 
pavadinimą, jis gali naudotis bendrosios 
išmokos schema tomis pačiomis sąlygomis 
kaip iš pradžių valdą valdęs ūkininkas.
3. Susijungimų, įvykusių referenciniu 
laikotarpiu ar ne vėliau prieš bendrosios 
išmokos schemos taikymo metus einančių 
metų gruodžio 31 d., atveju naują valdą 
valdantis ūkininkas gali naudotis 
bendrosios išmokos schema tomis 
pačiomis sąlygomis kaip pirmines valdas 
valdantys ūkininkai.
Padalijimų, įvykusių referenciniu 
laikotarpiu ar ne vėliau prieš bendrosios 
išmokos schemos taikymo metus einančių 
metų gruodžio 31 d., atveju valdas 
valdantys ūkininkai gali pro rata naudotis 
bendrosios išmokos schema tomis 
pačiomis sąlygomis kaip pirminę valdą 
valdantis ūkininkas.
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiama perimti Reglamento 1782/2003 nuostatas, kurios yra daug aiškesnės ir tikslesnės. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos laikytis nustatytos viršutinės 
ribos, atitinkamais atvejais valstybės narės 
taiko linijinį teisės į išmokas vertės 
sumažinimą.

2. Siekdamos laikytis nustatytos viršutinės 
ribos, atitinkamais atvejais valstybės narės 
taiko linijinio teisės į išmokas vertės 
sumažinimo procentinę dalį.

Or. fr

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės turi turėti nacionalinį 
rezervą, kuriame būtų laikomas VIII priede 
nustatytos viršutinės ribos ir visų skirtų 
teisių į išmokas bendros vertės skirtumas.

1. Valstybės narės turi turėti nacionalinį 
rezervą, kuriame būtų laikomas VIII priede 
nustatytos viršutinės ribos ir visų skirtų 
teisių į išmokas bendros vertės, kuri gali 
būti padidinta suma, gauta taikant 
27 straipsnį, skirtumas.

Or. fr

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atitinkamų biudžetinių metų 
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pabaigoje nustatoma, kad visų valstybėje 
narėje pervestų išmokų bendra vertė yra 
mažesnė už VIII priede nustatytą 
nacionalinę viršutinę ribą, skirtumas 
skiriamas nacionaliniam rezervui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu neišleistos lėšos grįžta į valstybės narės biudžetą ir jas galima panaudoti tikslais, 
visiškai nesusijusiais su žemės ūkio sektoriumi, todėl reikėtų užtikrinti, kad žemės ūkio 
sektoriui numatytos lėšos būtų naudojamos žemės ūkio sektoriuje. .

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali naudotis 
nacionaliniu rezervu, kad pagal pirmenybę
ir taikydamos objektyvius kriterijus 
suteiktų teises į išmokas žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams; jos tai turi 
daryti taip, kad būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymų.

2. Valstybės narės gali naudotis 
nacionaliniu rezervu, kad taikydamos 
objektyvius kriterijus suteiktų teises į 
išmokas žemės ūkio veiklą vykdantiems
ūkininkams; jos tai turi daryti taip, kad 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos 
ūkininkams ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymų. Valstybės narės 
gali suteikti pirmenybę visų pirma veiklą 
pradedantiesiems, jauniesiems 
ūkininkams, šeimos ūkiams ir kitiems 
pirmumo teisę turintiems ūkininkams.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų taikyti tuos pačius kriterijus, kaip Komisijos 95 straipsnyje pateikti kriterijai 
(Nacionalinis teisių į priemokas rezervas).
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 68 straipsnio 1 punkto c dalies 
netaikančios valstybės narės, jei jos 
remiasi objektyviais kriterijais, ir užtikrina 
vienodas sąlygas visiems ūkininkams ir 
vengia rinkos ir konkurencijos iškraipymo, 
gali naudoti nacionalinį rezervą, kad 
suteiktų teises į išmokas ūkininkams tose 
teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su valstybės 
intervencinių priemonių taikymu, taip 
siekiant išvengti žemės apleidimo ir (arba) 
kompensuoti konkrečius tose teritorijose 
veikiančių ūkininkų nuostolius dėl 
nepalankių ūkininkauti sąlygų. 

3. Valstybės narės, jei jos remiasi 
objektyviais kriterijais, ir užtikrina 
vienodas sąlygas visiems ūkininkams ir 
vengia rinkos ir konkurencijos iškraipymo, 
gali naudoti nacionalinį rezervą, kad 
suteiktų teises į išmokas ūkininkams tose 
teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su valstybės 
intervencinių priemonių taikymu, taip 
siekiant išvengti žemės apleidimo ir (arba) 
kompensuoti konkrečius tose teritorijose 
veikiančių ūkininkų nuostolius dėl 
nepalankių ūkininkauti sąlygų.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms palikti daugiau lankstumo. 

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 2 metų teise į išmoką nebuvo 
pasinaudota, ji pervedama į nacionalinį 
rezervą, išskyrus force majeure ir 
išskirtines aplinkybes, kaip apibrėžta 36 
straipsnio 1 dalyje.

Jei per trejus metus teise į išmoką nebuvo 
pasinaudota, ji pervedama į nacionalinį 
rezervą, išskyrus force majeure ir 
išskirtines aplinkybes, kaip apibrėžta 36 
straipsnio 1 dalyje.

Or. fr
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Pagrindimas

Dveji metai – per trumpas laikotarpis. 2003 m. Komisija siūlė nustatyti penkerių metų 
laikotarpį, kuris buvo per ilgas, todėl galiausiai buvo pasirinktas trejų metų laikotarpis ir 
todėl reiėktų grįžti prie Reglamente 1782/2003 siūlomo laikotarpio. 

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos iš anksto nustatytais mažiausiai 
trimis metiniais etapais, taikant 
objektyvius ir nediskriminuojamuosius
kriterijus. 

1. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės, laikydamosi Bendrijos teisės 
bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. suvienodinti teisių į išmoką, nustatytų 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies I-IV skyrius, vertę. Tuo 
tikslu teisės į išmokas gali būti laipsniškai 
keičiamos, taikant objektyvius ir 
nediskriminuojamuosius kriterijus. 

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms palikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nė vienu iš šių metinių etapų teisės į 
išmokos vertė neturi būti mažesnė nei 50 % 
jos pradinės vertės ir įgyvendinus 
paskutinį metinį etapą gautos vertės 
skirtumo. 

Teisės į išmokas vertė neturi būti mažesnė 
nei 50 % jos pradinės vertės ir galutinės 
vertės skirtumo. 

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms palikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali taikyti ankstesnes 
pastraipas atitinkamu geografiniu 
lygmeniu, kuris nustatomas pagal 
objektyvius kriterijus, kaip antai, valstybių 
narių institucinė ar administracinė struktūra 
ir (arba) regioninis žemės ūkio 
potencialas. 

2. Valstybės narės gali persvarstyti teisę į 
išmokas atitinkamu geografiniu lygmeniu, 
kuris nustatomas pagal objektyvius 
kriterijus, kaip antai, valstybių narių 
institucinė ar administracinė struktūra,
regioninis žemės ūkio potencialas ir (arba) 
atitinkamos geografinės vietovės 
konkretūs struktūriniai sunkumai. 

Or. fr

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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, 
regioninis žemės ūkio potencialas ir (arba) 
atitinkamos geografinės vietovės 
konkretūs struktūriniai sunkumai.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau lankstumo.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto valstybės narės gali taikyti ir 
kitus aiškiai apibrėžtus kriterijus, pvz., 
gamintojo ir žemės ūkio ir (arba) kaimo 
vietovės darbo kokybės kriterijus siekiant 
užtikrinti teritorinę sanglaudą ir kaimo 
vietovių įvairovę bei dinamiką.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į darbą, kaip kitą veiksnį, kaip tai jau numatyta Sprendimo 1994/800 dėl 
bendro rinkos organizavimo 2 priedo 6 punkte. 

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios 
valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
teisės bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip 
iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 
2011 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų pagal šį skirsnį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, 
vertę. Tuo tikslu jos, taikydamos 
objektyvius kriterijus, teises į išmokas gali 
laipsniškai keisti mažiausiai dviem iš 
anksto nustatytais metiniais etapais. 

1. Tinkamai pagrįstais atvejais šio 
reglamento 48 straipsnį taikančios 
valstybės narės, laikydamosi Bendrijos 
teisės bendrųjų principų, gali ne vėliau kaip 
iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 
2011 m. suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų pagal šį skirsnį arba pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, 
vertę. Tuo tikslu jos, taikydamos 
objektyvius ir nediskriminuojamuosius
kriterijus, teises į išmokas gali laipsniškai 
keisti. 

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamosi Bendrijos teisės bendrųjų 
principų ir remdamosi objektyviais 
kriterijais, valstybės narės, taikančios 
bendrosios išmokos schemą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštinės dalies 5 skyriaus 1 skirsnį, gali 
ne vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. 
nuspręsti nuo 2010 m. tinkamai pagrįstais 
atvejais suvienodinti teisių į išmoką, 
nustatytų tame skirsnyje, vertę, laipsniškai 
keisdamos tokias teises į išmoką 
mažiausiai trimis iš anksto nustatytais 
metiniais etapais.

2. Laikydamosi Bendrijos teisės bendrųjų 
principų ir remdamosi objektyviais ir 
nediskriminuojamaisiais kriterijais, 
valstybės narės, taikančios bendrosios 
išmokos schemą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III antraštinės dalies 5 
skyriaus 1 skirsnį, gali ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugpjūčio 1 d. nuspręsti nuo 2010 
m. tinkamai pagrįstais atvejais suvienodinti 
teisių į išmoką, nustatytų tame skirsnyje, 
vertę, laipsniškai keisdamos tokias teises į 
išmoką.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nė vienu iš 1 ir 2 dalyje nurodytų
metinių etapų teisės į išmokos vertės 
sumažinimas neturi būti didesnis nei 50 % 
jos pradinės vertės ir vertės po paskutinio 
metinio etapo, skirtumo.

3. 1 ir 2 dalyje numatytas teisės į išmoką
vertės sumažinimas neturi būti didesnis nei 
50 % jos pradinės vertės ir galutinės vertės 
skirtumo.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės 1, 2 ir 3 dalis gali taikyti 
atitinkamu geografiniu lygmeniu, kuris 
nustatomas pagal objektyvius kriterijus, 
kaip antai, regionų institucinė ar 
administracinė struktūra ir (arba)
regioninis žemės ūkio potencialas. 

4. Valstybės narės gali taikyti teisių į 
išmokas peržiūrą atitinkamu geografiniu 
lygmeniu, kuris nustatomas pagal 
objektyvius ir nediskriminuojamuosius
kriterijus, kaip antai, valstybių narių 
institucinė ar administracinė struktūra, 
regioninis žemės ūkio potencialas ir (arba)
atitinkamos geografinės vietovės 
konkretūs struktūriniai sunkumai. 

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio pirma pastraipa

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 100 % 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.

Or. fr
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Pagrindimas

Avienos (ėrienos) ir ožkienos sektorių ištiko neregėto masto krizė, todėl reikia imtis stiprių 
priemonių, panašių į tas, kurios numatytos karvių žindenių atveju. Be to, šis pakeitimas dera 
su birželio 19 d. priimta Europos Parlamento rezoliucija dėl avienos (ėrienos) ir ožkienos 
sektoriaus ateities.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 2 dalies a punkto i papunktį 
pasiliko visą nacionalinių viršutinių ribų,
nurodytų šio reglamento 41 straipsnyje, 
komponentą ar jo dalį, skirtą priemokoms 
už karves žindenes, nurodytoms 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VI priede, 
kasmet išmoka papildomas išmokas 
ūkininkams.

1. Tos valstybės narės:

a) kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 68 straipsnio 2 dalies a punkto i 
papunktį pasiliko visą nacionalinių 
viršutinių ribų, nurodytų šio reglamento 41 
straipsnyje, komponentą ar jo dalį, skirtą 
priemokoms už karves žindenes, 
nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 VI priede, kasmet išmoka 
papildomas išmokas ūkininkams.

Papildoma išmoka siekiant skatinti 
ūkininkus toliau auginti karves žindenes 
mokama laikantis šio reglamento IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnio 
sąlygų ir neviršijant viršutinių ribų, 
nustatytų pagal 53 straipsnio 2 dalį.

Papildoma išmoka siekiant skatinti 
ūkininkus toliau auginti karves žindenes 
mokama laikantis šio reglamento IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnio 
sąlygų ir neviršijant viršutinių ribų, 
nustatytų pagal 53 straipsnio 2 dalį;

b) kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 68 straipsnio 1 dalį pasiliko 
visą 41 straipsnyje nurodytų nacionalinių 
viršutinių ribų, atitinkančių minėtojo 
reglamento VI priede numatytas skerdimo 
priemokas už veršelius, komponentą ar jo 
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dalį, kasmet išmoka papildomas išmokas 
ūkininkams. 
Papildoma skerdimo išmoka už veršelius 
mokama laikantis šio reglamento IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnio 
sąlygų ir neviršijant viršutinių ribų, 
nustatytų pagal 53 straipsnio 2 dalį. 

Or. fr

Pagrindimas

Be priemokos už karves žindenes reikia išlaikyti susietąją skerdimo priemoką už veršelius, nes 
priešingu atveju šiam sektoriui iškils didelė grėsmė.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 1 dalį, 68 straipsnio 2 dalies a 
punkto ii papunktį arba 68 straipsnio 2 
dalies b punktą pasiliko visą šio 
reglamento 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių viršutinių ribų, atitinkančių 
skerdimo priemokas už veršelius, 
skerdimo priemokas už kitus gyvulius arba 
specialiąsias priemokas už galvijų patinus, 
komponentą ar jo dalį, 2010 ir 2011 m. gali 
išmokėti papildomas išmokas ūkininkams. 
Papildomos išmokos mokamos už veršelių 
skerdimą, už galvijų, išskyrus veršelius, 
skerdimą ir už galvijų patinų laikymą pagal 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnio 
sąlygas. Papildomos išmokos sudaro 50 % 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnį taikomo lygio ir neviršija ribų, 
nustatytų pagal šio reglamento 53 
straipsnio 2 dalį. 

2. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 1 dalį, 68 straipsnio 2 dalies a 
punkto ii papunktį arba 68 straipsnio 2 
dalies b punktą pasiliko visą šio 
reglamento 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių viršutinių ribų, atitinkančių 
skerdimo priemokas už kitus gyvulius arba 
specialiąsias priemokas už galvijų patinus, 
komponentą ar jo dalį, 2010 ir 2011 m. gali 
išmokėti papildomas išmokas ūkininkams. 
Papildomos išmokos mokamos už galvijų, 
išskyrus veršelius, skerdimą ir už galvijų 
patinų laikymą pagal IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 8 skirsnio sąlygas. Papildomos 
išmokos sudaro 50 % pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1782/2003 68 straipsnį taikomo 
lygio ir neviršija ribų, nustatytų pagal šio 
reglamento 53 straipsnio 2 dalį. 

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas – ankstesniojo pakeitimo pasekmė.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos sukaupti nacionalinį rezervą, 
naujosios valstybės narės nacionalinėms 
viršutinėms riboms taiko linijinį 
procentinio dydžio sumažinimą.

1. Siekdamos sukaupti nacionalinį rezervą, 
kuris gali būti padidintas sumomis, 
gautomis taikant 27 straipsnį, naujosios 
valstybės narės nacionalinėms viršutinėms 
riboms taiko linijinį procentinio dydžio 
sumažinimą.

Or. fr

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmaisiais bendrosios išmokos schemos 
taikymo metais naujosios valstybės narės, 
remdamosi objektyviais kriterijais ir 
siekdamos, kad visiems ūkininkams būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos ir išvengta 
rinkos bei konkurencijos iškraipymo, gali 
naudoti nacionalinį rezervą, kad teises į 
išmokas paskirstytų konkrečiuose 
sektoriuose dirbantiems ūkininkams, 
atsidūrusiems ypatingoje padėtyje dėl 
perėjimo prie bendrosios išmokos schemos. 

3. Pirmaisiais bendrosios išmokos schemos 
taikymo metais naujosios valstybės narės, 
remdamosi objektyviais kriterijais ir 
siekdamos, kad visiems ūkininkams būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos ir išvengta 
rinkos bei konkurencijos iškraipymo, gali 
naudoti nacionalinį rezervą, kad teises į 
išmokas paskirstytų konkrečiuose 
sektoriuose dirbantiems ūkininkams, 
atsidūrusiems ypatingoje padėtyje dėl 
perėjimo prie bendrosios išmokos schemos. 
Valstybės narės gali suteikti pirmenybę 
visų pirma veiklą pradedantiesiems, 
jauniesiems ūkininkams, šeimos ūkiams ir 
kitiems pirmumo teisę turintiems 
ūkininkams.
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Or. fr

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Naujosios valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos, kad 
visiems ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymo, gali naudoti 
nacionalinį rezervą, kad teises į išmokas 
paskirstytų ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose vykdomos pertvarkymo ir (arba) 
vystymo programos, susijusios su valstybės 
intervencinių priemonių taikymu, taip 
siekiant išvengti žemės apleidimo ir (arba) 
kompensuoti konkrečius tose teritorijose 
veikiančių ūkininkų nuostolius dėl 
nepalankių ūkininkauti sąlygų.

5. Naujosios valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais ir siekdamos, kad 
visiems ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymo, gali naudoti 
nacionalinį rezervą, kad teises į išmokas 
paskirstytų ūkininkams tose vietovėse,
kuriose vykdomos pertvarkymo ir (arba) 
vystymo programos, susijusios su valstybės 
intervencinių priemonių taikymu, taip 
siekiant išvengti žemės apleidimo ir (arba) 
kompensuoti konkrečius tose teritorijose 
veikiančių ūkininkų nuostolius dėl 
nepalankių ūkininkauti sąlygų. Valstybės 
narės gali suteikti pirmenybę visų pirma 
veiklą pradedantiesiems, jauniesiems 
ūkininkams, šeimos ūkiams ir kitiems 
pirmumo teisę turintiems ūkininkams.

Or. fr

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. XI priede nurodytas sumas, kurias buvo 
galima naudoti susietajai paramai pagal X 
priedo I punkte nurodytas schemas, 
valstybės narės paskirsto atitinkamų 
sektorių ūkininkams remdamosi 
objektyviais kriterijais ir atsižvelgdamos, 
visų pirma, į tų ūkininkų tiesiogiai ar 
netiesiogiai pagal atitinkamas paramos 
schemas gautą paramą per vienerius ar 

1. XI priede nurodytas sumas, kurias buvo 
galima naudoti susietajai paramai pagal X 
priedo I punkte nurodytas schemas, 
valstybės narės paskirsto daugiausia
atitinkamų sektorių ūkininkams remdamosi 
objektyviais ir nediskriminuojamaisiais
kriterijais ir atsižvelgdamos, visų pirma, į 
tų ūkininkų tiesiogiai ar netiesiogiai pagal 
atitinkamas paramos schemas gautą 
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daugiau metų 2005–2008 m. laikotarpiu. paramą per vienerius ar daugiau metų 
2005–2008 m. laikotarpiu.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia valstybėms narėms palikti tam tikrą veiksmų laisvę, nes gali kilti sunkumų atlikti tokį 
tikslų pervedimą eurais.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumas, kurias buvo galima naudoti 
susietajai paramai pagal X priedo II punkte 
nurodytas schemas, valstybės narės 
atitinkamų sektorių ūkininkams paskirsto 
atsižvelgdamos į tų ūkininkų tiesiogiai ar 
netiesiogiai pagal atitinkamas paramos 
schemas gautą paramą 2000–2002 m. 
laikotarpiu. Tačiau valstybės narės, 
laikydamosi objektyvių kriterijų, gali 
pasirinkti naujesnį reprezentacinį 
laikotarpį.

Sumas, kurias buvo galima naudoti 
susietajai paramai pagal X priedo II punkte 
nurodytas schemas, valstybės narės 
daugiausia atitinkamų sektorių ūkininkams 
paskirsto atsižvelgdamos į tų ūkininkų 
tiesiogiai ar netiesiogiai pagal atitinkamas 
paramos schemas gautą paramą 2000–2002 
m. laikotarpiu. Tačiau valstybės narės, 
laikydamosi objektyvių kriterijų, gali 
pasirinkti naujesnį reprezentacinį 
laikotarpį.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia valstybėms narėms palikti tam tikrą veiksmų laisvę, nes gali kilti sunkumų atlikti tokį 
tikslų pervedimą eurais.  
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
5 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SPECIALIOJI PARAMA Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. fr

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios taisyklės Papildomos išmokos

Or. fr

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pašalinti konkrečias kliūtis, su kuriomis 
susiduria pieno, galvijienos, avienos, 
ožkienos ir ryžių sektoriuose veiklą 
vykdantys ūkininkai ekonomiškai ar 
ekologiškai pažeidžiamose vietovėse, 

b) pašalinti konkrečias kliūtis, su kuriomis 
susiduria pieno ir ryžių sektoriuose veiklą 
vykdantys ūkininkai ekonomiškai ar 
ekologiškai pažeidžiamose vietovėse ir
jautienos, avienos ir ožkienos gamintojai,

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų panaikinti skirstymą pagal vietoves, nes šiuos sektorius ištiko didelė krizė, kuri 
neapsiriboja tam tikromis vietovėmis. Be to, avienos ir ožkienos sektoriaus klausimu tai 
atitinka pasiūlymą, kurį Europos Parlamentas pateikė 2008 m. birželio 19 d. priimtoje 
rezoliucije dėl šio sektoriaus ateities.

Pakeitimas 81

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, pirmenybę visų pirma teikiant 
veiklą pradedantiesiems, jauniesiems 
ūkininkams, šeimos ūkiams ir kitiems 
pirmumo teisę turintiems ūkininkams.

Or. fr

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) už reikalavimus atitinkančius 
hektarus, už kuriuos nėra teisių į išmoką, 

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės gali nuspręsti atsižvelgti į žemę, skirtą auginti vaisiams ir 
daržovėms, todėl reikėtų joms palikti pasirinkimo laisvę. 



PR\727224LT.doc 53/85 PE407.775v01-00

LT

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikiant įnašus įmokoms už pasėlių 
draudimą pagal 69 straipsnyje nurodytas 
sąlygas,

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Aišku, tai nereiškia, kad panaikinama ši priemonė, tačiau ji perkeliama į specialų straipsnį, 
siekiant jai suteikti tinkamą paramą ir suteikti galimybę ją plėtoti pagal bendrą rinkos 
organizavimą. 

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) savitarpio pagalbos fondams gyvulių ir 
augalų ligų atvejais pagal 70 straipsnyje 
nurodytas sąlygas. 

Išbraukta. 

Or. fr

Pagrindimas

Aišku, tai nereiškia, kad panaikinama ši priemonė, tačiau ji kartu su pasėlių draudimu 
perkeliama į specialų straipsnį, siekiant jai suteikti tinkamą paramą ir suteikti galimybę ją 
plėtoti pagal bendrą rinkos organizavimą. 
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama priemonėms, nurodytoms 1 
pastraipos b punkte gali būti teikiama tik:

Parama priemonėms, nurodytoms 1 
pastraipos b punkte gali būti teikiama tik 
tiek, kiek reikia siekiant sukurti paskatas 
dabartiniam gamybos lygiui išlaikyti.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia suteikti paramą sunkumus patiriantiems sektoriams, o ne suteikti sektoriams galimybę 
padidinti savo produkciją. 

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visapusiškai įgyvendinus bendrosios 
išmokos schemą atitinkamame sektoriuje 
pagal 54, 55 ir 71 straipsnius.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kuriuose sunkumus patiriančiuose sektoriuose reikėtų leisti taikyti kelias priemones 
siekiant užtikrinti jų ilgaamžiškumą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiek, kiek reikia siekiant sukurti Išbraukta.
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paskatas dabartiniam gamybos lygiui 
išlaikyti.

Or. fr

Pagrindimas

Šis tekstas paprasčiausiai perkeltas į šios dalies įžanginį sakinį.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a, b 
ir e punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti 2,5 % 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių ribų. Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.

4. Parama, teikiama pagal 1 pastraipos a ir
b punktuose nurodytas priemones, turi 
neviršyti procentinės dalies, atitinkančios
1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimą dėl daugiašalių derybų 
Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų 
susitarimų patvirtinimo Europos 
bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu  (OL L 
336, 1994 12 23).  Valstybės narės gali 
nustatyti tarpines ribas kiekvienai 
priemonei.
__________
1OL L 336, 2002 9 16, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos nurodytas skaičius visiškai dirbtinis ir bet kokiu atveju jį galima bus tinkamai 
nustatyti tik atsižvelgiant į galutinį susitarimą dėl pasiūlymo dėl reglamento. Visiškai aišku, 
kad parama turi atitikti Europos bendrijos įsipareigojimus, prisiimtus vykstant Urugvajaus 
raundo daugiašalėms deryboms, ypač dėl vadinamosios mėlynosios dėžutės ir de minimis 
sąlygos. 
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 pastraipos a ir d punktuose, teikiama 
išmokant metines papildomas išmokas,

a) 1 pastraipos a punkte, teikiama išmokant 
metines papildomas išmokas,

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio 1 dalies d punkto pagrindimą.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 1 pastraipos e punkte, teikiama 
išmokant kompensacines išmokas, kaip 
nurodyta 70 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio 1 dalies e punkto pagrindimą. 

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perduoti teises į išmokas padidinus 
vieneto vertę ir suteikus papildomos teisės 
į išmokas, kaip nurodyta 5 pastraipos c 
punkte, galima tik jei perduodant teises į 

Išbraukta.
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išmokas, perduodamas ir atitinkamas 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičius. 

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi visi bendrosios išmokos schemos apribojimai buvo panaikinti, nereikia jų vėl įtraukti 
į pasiūlymą ir taip sukurti nereikalingų sunkumų.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Parama 1 pastraipoje nurodytoms 
priemonėms yra suderinama su kitomis 
Bendrijos priemonėmis ir politikos sritimis.

7. Komisija 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato šiame skirsnyje 
numatytos paramos teikimo sąlygas, visų 
pirma siekdama užtikrinti suderinamumą 
su kitomis Bendrijos priemonėmis bei 
politikos sritimis. 

Or. fr

Pagrindimas

Būtina pateikti tikslesnį tekstą ir jį patobulinti.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 7 a dalis (nauja)  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės iš anksto praneša 
Komisijai apie numatomas priemones ir 
mokesčius.

Or. fr
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Pagrindimas

Kalbant apie subsidiarumo principą, svarbu, kad valstybės narės informuotų Komisiją apie 
priemones, kurių jos ketina imtis. 

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 pastraipos a, b, c ir d punktuose, 
taikydamos linijinį ūkininkų teisių į 
išmokas sumažinimą ir (arba) iš 
nacionalinio rezervo,

a) 1 pastraipos a, b ir c punktuose, 
taikydamos linijinį ūkininkų teisių į 
išmokas sumažinimą ir (arba) iš 
nacionalinio rezervo,

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio 1 dalies d punkto pagrindimą.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 pastraipos e punkte, prireikus, 
taikydamos linijinį vienos ar daugiau 
susijusių išmokų gavėjams sumažinimą 
pagal šios antraštinės dalies nuostatas ir 
neviršydamos 1 ir 3 pastraipose nurodytų 
ribų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio 1 dalies e punkto pagrindimą.
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija 128 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka nustato šioje skiltyje 
nurodytos paramos teikimo sąlygas, visų 
pirma siekdama užtikrinti suderinamumą 
su kitomis Bendrijos priemonėmis bei 
politikos sritimis ir išvengti paramos 
kaupimosi.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis perkelta į 7 dalį.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
68a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68a straipsnis
Parama pagal bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą
1. Valstybės narės iki kiekvienų metų, 
einančių prieš metus, kuriais 
įgyvendinamos šio straipsnio nuostatos, 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti nuo 2010 
metų panaudoti iki 5 % savo nacionalinių 
viršutinių ribų, nurodytų 41 straipsnyje, 
paramai ūkininkams: 
a) teikdamos įnašus įmokoms už pasėlių 
draudimą; 
b) savitarpio pagalbos fondams gyvulių ir 
augalų ligų atvejais.
2. Parama priemonėms, nurodytoms:
a) 1 dalies a punkte, teikiama išmokant 
metines papildomas išmokas,
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b) 1 dalies a punkte, teikiama išmokant 
kompensacines išmokas. 
3. Valstybės narės kaupia lėšas, 
reikalingas teikti paramai, nurodytai:
a) 1 dalies a punkte, taikydamos linijinį 
ūkininkų teisių į išmokas sumažinimą ir 
(arba) iš nacionalinio rezervo,
b) 1 dalies b punkte, prireikus taikydamos 
linijinį vienos ar daugiau susijusių 
išmokų gavėjams sumažinimą pagal šios 
antraštinės dalies nuostatas. 
4. Parama, teikiama pagal 1 dalies b 
punkte nurodytas priemones, turi neviršyti 
procentinės dalies, atitinkančios 
Sprendimą 94/800/EB.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti tinkamą paramą šioms dviem priemonėms, kurios būtinos norint įveikti 
nestabilumą, kurį gali patirti žemės ūkio rinkos. Dėl tų pačių priežasčių reikėtų jas integruoti 
į bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą. 

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
68 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68b straipsnis
Pereinamoji sąlyga

1. Valstybės narės, kurios netaiko visų 68 
ir 68a straipsnių nuostatų ar jų dalies, 
gali skirti nepanaudotas sumas kaimo 
plėtros programos priemonėms 
Reglamente (EB) Nr. 378/2007 nustatyta 
tvarka. Jos panaudojamos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 
straipsnio 5a dalį, neskiriant valstybių 
narių, kuriose jos sukauptos, 
finansavimo. 
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Or. fr

Pagrindimas

Nors pranešėjas, remdamasis EP kovo 12 d. rezoliucija, siūlo sumažinti perkėlimus į antrąjį 
ramstį, tačiau jis nemano, kad reikėtų kaimo plėtrai nesuteikti priemonių. Todėl reikėtų 
suteikti galimybę valstybės narėms, kurios nori nenaudoti taikant 68 ir 68a straipsnius gautų 
visų sumų ar jų dalies, pasirinkti sustiprinti kaimo plėtros programas.  Tačiau, kadangi 
sumos, liekančios pirmame ramstyje, negali būti bendrai finansuojamos, jei jos perkeliamos į 
antrąjį ramstį, jos turi būti perkeliamos neskiriant bendro finansavimo.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 straipsnis Išbraukta.
Pasėlių draudimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.
Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, 
kurie gali būti prilyginti stichinėms 
nelaimėms, kaip antai: šalna, kruša, 
ledas, lietus arba sausra, kurios sunaikina 
daugiau kaip 30 % atitinkamo ūkininko 
praėjusių trejų metų metinio produkcijos 
vidurkio arba trejų metų vidurkio, 
apskaičiuoto remiantis praėjusių penkerių 
metų vidurkiu, išskyrus geriausius ir 
prasčiausius produkcijos rezultatus.
2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį 
padidinti iki 70 %.
Valstybės narės gali nustatyti didžiausią 
leistiną draudimo įmokos sumą, jei tokiai 
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įmokai kompensuoti gali būti teikiama 
parama iš finansinio indėlio.
3. Apdraudus pasėlius, draudimas galioja 
tik tada, jei tokias nepalankias oro sąlygas 
formaliai pripažino susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija. 
4. Išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti visų 1 
pastraipoje nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos tipo ar kiekio ir nesiekiama tai 
nustatyti.
5. Parama iš finansinio indėlio tiesiogiai 
teikiama susijusiam ūkininkui.
6. Bendrija iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 40 % 
reikalavimus atitinkančių draudimo 
įmokos sumų, nustatytų pagal šio 
straipsnio 2 dalį. 
Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose.
7. Parama iš finansinio indėlio nėra 
kliūtis draudimo paslaugų vidaus rinkai. 
Pagalba neturi būti teikiama tik draudimo 
paslaugoms, kurias teikia viena draudimo 
bendrovė arba bendrovių grupė, arba 
teikiama tik su sąlyga, kad draudimo 
sutartis būtų pasirašyta su toje valstybėje 
narėje įsteigta bendrove.

Or. fr

Pagrindimas

Aišku, tai nereiškia, kad panaikinama ši itin teigiama nuostata, ji perkeliama į bendrą bendro 
žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą. 
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Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 straipsnis Išbraukta.
Savitarpio pagalbos fondai gyvūnų ir 

augalų ligų atvejais
1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės 
gali teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma. 
2. Šiame straipsnyje:
a) „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus akredituota ūkininkų 
apsidraudimo sistema, kurią taikant 
išmokamos kompensacinės išmokos tai 
sistemai priklausantiems ir ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ligos protrūkio 
patyrusiems ūkininkams; 
b) „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą susijusioje 
rinkoje arba didelį gamybos sumažėjimą. 
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir 
išlaidos, patirtos taikant visas kitas 
sveikatos ir veterinarines arba 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
ekonominiu nuostoliu.
3. Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių patyrusiems 
ūkininkams, kurie yra to fondo nariai.
Savitarpio pagalbos fondų išmokamų 
finansinių kompensacijų šaltinis:
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a) ūkininkų, kurie yra fondo nariai, į 
fondą įneštos kapitalo atsargos ir (arba)
b) fondų komercinėmis sąlygomis paimtos 
paskolos.
Pradinės kapitalo atsargos valstybės 
lėšomis nepapildomos. 
4. 1 pastraipoje nurodyti finansiniai 
įnašai gali būti mokami, siekiant: 
a) padengti daugiausiai trejų metų 
administracines išlaidas, patirtas steigiant 
savitarpio pagalbos fondą,
b) grąžinti komercinių paskolų, kurias 
savitarpio pagalbos fondas paėmė 
siekdamas išmokėti finansines 
kompensacijas ūkininkams, pagrindinę 
sumą ir palūkanas,
c) savitarpio pagalbos fondui išmokėti iš 
kapitalo atsargų sumas, skirtas ūkininkų 
finansinėms kompensacijoms.
Komisija 128 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka nustato ilgiausią ir trumpiausią 
paskolų, naudojamų finansiniams 
indėliams, suteikimo laikotarpį.
Jei fondas moka finansinę kompensaciją 
pagal pirmos pastraipos c punktą, 
valstybės finansinis indėlis mokamas tuo 
pačiu ritmu, kaip nustatyta minimalaus 
laikotarpio komercinei paskolai.
5. Parama iš finansinio indėlio negali 
viršyti 60 % 4 dalyje nurodytų išlaidų. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į susijusio 
sektoriaus padėtį, paramą iš finansinio 
indėlio gali padidinti iki 70 %. Savitarpio 
pagalbos fondui priklausantys ūkininkai 
padengia tas išlaidas, kurios nėra 
finansuojamos iš finansinių indėlių.
Valstybės narės gali nustatyti išlaidų, 
kurios gali būti padengiamos iš finansinių 
indėlių, ribas, taikydamos:
a) viršutines ribas fondui,
b) atitinkamas viršutines ribas vienetui.
6. Valstybių narių išlaidos finansiniams 
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indėliams bendrai finansuojamos 
Bendrijos iš 68 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų lėšų – Bendrija apmoka 40 % 4 
dalies reikalavimus atitinkančių sumų.
Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose.
7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams 
krizių atveju arba siekdamos tokias 
taisykles administruoti ir kontroliuoti.
8. Valstybės narės pateikia Komisijai šio 
straipsnio įgyvendinimo metinę ataskaitą. 
Ataskaitos formą, turinį, pateikimo laiką 
ir terminus nustato Komisija 128 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. fr

Pagrindimas

Aišku, tai nereiškia, kad panaikinama ši itin teigiama nuostata, ji perkeliama į  bendrą 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už 2009, 2010 ir 2011 m. pagalba 
ūkininkams, auginantiems ryžius, kurių 
klasifikacinis KN kodas yra 1006 10, 
skiriama šiame skirsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Pagalba ūkininkams, auginantiems ryžius, 
kurių klasifikacinis kodas yra 1006 10, 
skiriama šiame skirsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Or. fr
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Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas
(EUR/ha)

2009 m. 2010 ir 2011 m.
Bulgarija 345,255 172,627
Graikija 561,00 280,5
Ispanija 476,25 238,125
Prancūzija 411,75 205,875
Italija 453,00 226,5
Vengrija 232,50 116,25
Portugalija 453,75 226,875
Rumunija 126,075 63,037

Parlamento pakeitimas
(EUR/ha)
2009–2013

Bulgarija 345,255
Graikija 561,00

Ispanija 476,25
Prancūzija 411,75

Italija 453,00
Vengrija 232,50

Portugalija 453,75
Rumunija 126,075

Or. fr
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1A SKIRSNIS

IŠMOKA UŽ BALTYMINIUS AUGALUS

74a straipsnis
Taikymo sritis

Pagalba ūkininkams, auginantiems 
baltyminius augalus, skiriama pagal 
šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus.
Baltyminiams augalams priskiriami:

a) žirniai, klasifikuojami pagal KN 
kodą 0713 10,

b) pašarinės pupos, 
klasifikuojamos pagal KN kodą 
0713 50,
c) saldieji lubinai, klasifikuojami pagal 
KN kodą 1209 29 50.

74b straipsnis
Suma ir pagalbos skyrimo reikalavimai

Už baltyminių augalų, nuimtų pasibaigus 
pieninės brandos etapui, hektarą mokama 
55,57 EUR pagalba.
Tačiau augalai, auginami plotuose, kurie 
yra visiškai apsėti ir kultivuojami pagal 
vietos standartus, tačiau kuriuose dėl 
atitinkamos valstybės narės pripažintų 
išimtinių oro sąlygų nepasiekiamas 
pieninės brandos etapas, toliau atitinka
pagalbos skyrimo reikalavimus, jei šie 
plotai iki šio vegetacinio etapo 
nenaudojami jokiam kitam tikslui.

74c straipsnis
Plotas

1. Nustatomas maksimalus 
garantuojamas 1 400 000 ha plotas, už 
kurį gali būti mokama pagalba.
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2. Jei plotas, už kurį prašoma pagalbos, 
viršija maksimalų garantuojamą plotą, 
128 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
tais metais proporcingai mažinamas 
vienam ūkininkui tenkantis plotas, už kurį 
prašoma pagalbos.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl grūdinių kultūrų patrauklumo pastebėta, kad labai sumažėjo baltyminių augalų plotai, 
nekalbant apie neigiamą poveikį agronomijos ir aplinkos klausimais, dėl šio sumažėjimo gali 
pritrūkti baltyminių augalų, ypač gaminant pašarus. 

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 66,32 EUR 2009–2010 ir 2010–2011 
prekybos metais;

– 66,32 EUR 2009–2010, 2010–2011, 
2011–2012 ir 2012–2013 prekybos 
metais“; 

Or. fr

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 33,16 EUR 2011–2012 ir 2012–2013 
prekybos metais.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6A SKIRSNIS

PAGALBA UŽ TABAKĄ

87a straipsnis
Taikymo sritis

Pagalba 2010, 2011 ir 2012 m. gali būti 
skiriama ūkininkams, auginantiems 
žaliavinį tabaką, klasifikuojamą pagal KN 
kodą 2401, laikantis šiame skirsnyje 
nustatytų sąlygų.

87b straipsnis
Pagalbos skyrimo reikalavimai

PAGALBA SKIRIAMA ŪKININKAMS, PAGAL 
REGLAMENTĄ (EEB) NR. 2075/92 2000,
2001 IR 2002 KALENDORINIAIS METAIS 
GAVUSIEMS PRIEMOKĄ UŽ TABAKĄ, BEI 
ŪKININKAMS, NUO 2002 M. SAUSIO 1 D. IKI 
2005 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSIGIJUSIEMS
TABAKO GAMYBOS KVOTŲ. TAIKOMOS ŠIOS 
PAGALBOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS:
a) tabakas turi būti išaugintas auginimo 
vietovėje, nurodytoje 1998 m. gruodžio 22 
d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 
2848/98, nustatančio išsamias Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo 
taisykles dėl priemokų schemos, gamybos 
kvotų ir konkrečios pagalbos, suteikiamos 
augintojų grupėms žaliavinio tabako 
sektoriuje1, II priede; 
b) turi būti laikomasi kokybės 
reikalavimų, apibrėžtų Reglamente (EB) 
Nr. 2848/98;
c) lapinį tabaką į pirmojo supirkėjo 
patalpas ūkininkas turi pristatyti pagal 
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auginimo sutartį;
d) mokėjimas turi būti atliktas taip, kad 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos 
ūkininkams ir (arba) būtų atsižvelgta į 
objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, tabako 
augintojų vietovė, esanti 1 tikslo regione, 
arba tam tikros kokybės rūšių auginimas.
Pasibaigus bendrosios išmokos už plotą 
schemos pagal 111 straipsnį taikymo 
laikotarpiui ir tais atvejais, kai taikomas 
87 straipsnis, tabako kvotos pagal pirmąją 
pastraipą skiriamos ne vėliau kaip 
pirmųjų bendrosios išmokos schemos 
taikymo metų pabaigoje.
____________
1OL L 358, 1998 12 31, p. 17. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1809/2004 (OL L 318, 2004 10 19, p.18).

87c straipsnis
Sumos

Didžiausia bendros pagalbos suma, į 
kurią taip pat įeina į 87d straipsnyje 
numatytą Bendrijos tabako fondą 
mokėtinos sumos, nustatoma taip:

(milijonais EUR)
2010–2012

Vokietija 21,287
Ispanija 70,599
Prancūzija 48,217
Italija (išskyrus 
Apuliją)

189,366

Portugalija 8,468
2009-2012

Vengrija pm
Bulgarija pm
Rumunija pm
Lenkija pm

87d straipsnis
Į Bendrijos tabako fondą mokėtinos 

sumos
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Reglamento (EB) 
Nr. 2075/92 13 straipsnyje numatyto 
Bendrijos tabako fondo informavimo 
veiksmams finansuoti panaudojama 5 % 
dydžio suma nuo pagalbos sumos, 
suteiktos vadovaujantis šio skirsnio 
nuostatomis, už 2010–2012 kalendorinius 
metus.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas parengtas atsižvelgiant į rezoliuciją, kurią Europos Parlamentas didele balsų 
dauguma priėmė 2008 m. gegužės 26 d. 

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priemoka už vieną avelę yra 21 euras. 
Tačiau ūkininkams, prekiaujantiems avių 
pienu ar iš avių pieno pagamintais 
produktais, už avelę mokama 6,8 euro
priemoka.

4. Priemoka už vieną avelę yra 21 euras. 
Tačiau ūkininkams, prekiaujantiems avių 
pienu ar iš avių pieno pagamintais 
produktais, už avelę mokama 16,8 euro
priemoka.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia ištaisyti Komisijos padarytą klaidą. 

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priemoka už vieną vedeklę yra 6,8 euro. 5. Priemoka už vieną vedeklę yra 
16,8 euro.
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Or. fr

Pagrindimas

Reikia ištaisyti Komisijos padarytą klaidą.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „regionas“ – valstybė narė arba 
regionas valstybėje narėje konkrečios 
valstybės narės pasirinkimu,

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši apibrėžtis perkelta į reglamento 2 straipsnį, kuriame pateiktos visos apibrėžtys, reikalingos 
tekstui suprasti. 

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Naujosios valstybės narės, taikančios 
bendrosios išmokos už plotą schemą, 
vėliausiai iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti nuo 2010 kalendorinių metų 
panaudoti iki 10 % savo nacionalinių 
viršutinių ribų, nurodytų 41 straipsnyje, 
paramai ūkininkams, kaip nustatyta 68 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose 
ir pagal 68 straipsnio 2–9 dalis ir 69 bei 70 
straipsnius.

1. Naujosios valstybės narės, taikančios 
bendrosios išmokos už plotą schemą, 
vėliausiai iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti nuo 2010 kalendorinių metų 
panaudoti iki 10 % savo nacionalinių 
viršutinių ribų, nurodytų 41 straipsnyje, 
paramai ūkininkams, kaip nustatyta 68 
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 
pagal 68 straipsnio 2–9 dalis.

Naujosios valstybės narės, taikančios 
bendrosios išmokos už plotą schemą, iki 
kiekvienų metų, einančių prieš metus, 
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kuriais įgyvendinamos 68  straipsnio 
nuostatos, rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti 
nuo 2010 m. panaudoti iki 5 % savo 
nacionalinių viršutinių ribų, nurodytų 41 
straipsnyje, paramai ūkininkams, kaip 
nustatyta 68 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose ir pagal 68 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas atsirado, kadangi buvo parengti 68a ir 68b straipsniai. 

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.
Už restruktūrizavimą tabako auginimo 

regionuose pervedamos lėšos
Nuo 2011 biudžetinių metų skiriama 
484 mln. EUR kaip papildoma Bendrijos 
parama priemonėms tabaką 
auginančiuose regionuose pagal kaimo 
plėtros programą, finansuojamą iš 
EŽŪFKP, toms valstybėms narėms, 
kuriose 2000, 2001 ir 2002 m. tabako 
augintojai gavo pagalbą pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2075/92.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip ir 6a skirsnio atveju, reikia atsižvelgiant į rezoliuciją, kurią Europos Parlamentas didele 
balsų dauguma priėmė 2008 m. gegužės 26 d.
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III ir IV antraštinės dalys netaikomos 
Prancūzijos užjūrio departamentuose, 
Azorų salose, Madeiroje ir Kanarų salose.

III ir IV antraštinės dalys, išskyrus visgi 68 
ir 68a straipsnius, netaikomos Prancūzijos 
užjūrio departamentuose, Azorų salose, 
Madeiroje ir Kanarų salose.

Or. fr

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau to reglamento 66, 67, 68, 68a, 69 
straipsniai, 70 straipsnio 1 dalies a punktas 
ir IV dalies 1 skyrius (kietieji kviečiai), 2 
skyrius (priemoka už baltyminius 
augalus), 4 skyrius (išmoka už riešutų 
plotą), 8 skyrius (energiniai augalai), 9 
skyrius (pagalba už sėklą), 10 skyrius 
(išmoka už pasėlių plotą) 10b skyrius 
(pagalba už alyvmedžių giraites), 10c 
skyrius (pagalba už tabaką) ir 10d skyrius 
(pagalba už apynių plotą) taikomi 2009 m.

Tačiau to reglamento 66, 67, 68, 68a, 69 
straipsniai, 70 straipsnio 1 dalies a punktas 
ir IV dalies 1 skyrius (kietieji kviečiai), 4 
skyrius (išmoka už riešutų plotą), 8 skyrius 
(energiniai augalai), 9 skyrius (pagalba už 
sėklą), 10 skyrius (išmoka už pasėlių plotą) 
10b skyrius (pagalba už alyvmedžių 
giraites) ir 10d skyrius (pagalba už apynių 
plotą) taikomi 2009 m.

Or. fr

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Sektorius. Punktas „Kietieji kviečiai“ (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kietieji kviečiai
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Reglamento (EB) Nr. 1782/2003* IV 
dalies 1 skyrius
Išmoka už plotą
*Tik 2009 m.

Or. fr

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Baltyminiai augalai. Skiltis „Teisinis pagrindas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003* IV dalies 2 
skyrius.

Šio reglamento IV dalies 1 skyriaus 1a
skirsnis

Or. fr

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Tabakas. Skiltis „Teisinis pagrindas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003* IV 
dalies 10c skyrius

Šio reglamento IV dalies 1 skyriaus 6a
skirsnis

Or. fr

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Tabakas. Skiltis „Teisinis pagrindas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV dalies Reglamento (EB) Nr. 1782/2003* IV 
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10 skyrius dalies 10 skyrius* 
*Tik 2009 m.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia ištaisyti Komisijos padarytą klaidą.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A a punktas (naujas) 

Pakeitimas
Aa Profesinė sauga
8a 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių 

darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 
183, 1989 6 29, p. 1)

6 
straipsnis

3, 6, 8 ir 
9
straipsnia
i

8b 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių 
veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 
21.)

8c 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo 
apsaugos
(OL L 216, 1994 8 20, p. 12.)

8d 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 
30, p. 50.)

3 
straipsnis
, 4–12 
straipsnia
i

Or. fr

Pagrindimas

Tai paprasčiausia profesinės saugos įtraukimo į teisės aktuose numatytus reikalavimus 
valdymo srityje pasekmė. 
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas 

Komisijos siūlomas tekstas

mln. EUR

Kalendoriniai metai 2009 2010 2011 2012
Belgija 583,2 570,9 563,1 553,9
Čekija 773,0
Danija 985,9 965,3 954,6 937,8
Vokietija 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estija 88,9
Airija 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Graikija 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Ispanija 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Prancūzija 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italija 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Kipras 48,2
Latvija 130,5
Lietuva 337,9
Liuksemburgas 35,2 34,5 34,0 33,4
Vengrija 1 150,9
Malta 4,6
Nyderlandai 841,5 827,0 829,4 815,9
Austrija 727,7 718,2 712,1 704,9
Lenkija 2 730,5
Portugalija 635,8 623,0 622,6 622,6
Slovėnija 129,4
Slovakija 335,9
Suomija 550,0 541,2 536,0 529,8
Švedija 731,7 719,9 710,6 699,8
Jungtinė Karalystė 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Pakeitimas 
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mln. EUR

Kalendoriniai metai 2009 2010 2011 2012
Belgija p.m p.m p.m p.m
Čekija p.m p.m p.m p.m
Danija p.m p.m p.m p.m
Vokietija p.m p.m p.m p.m
Estija p.m p.m p.m p.m
Airija p.m p.m p.m p.m
Graikija p.m p.m p.m p.m
Ispanija p.m p.m p.m p.m
Prancūzija p.m p.m p.m p.m
Italija p.m p.m p.m p.m
Kipras p.m p.m p.m p.m
Latvija p.m p.m p.m p.m
Lietuva p.m p.m p.m p.m
Liuksemburgas p.m p.m p.m p.m
Vengrija p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m
Nyderlandai p.m p.m p.m p.m
Austrija p.m p.m p.m p.m
Lenkija p.m p.m p.m p.m
Portugalija p.m p.m p.m p.m
Slovėnija p.m p.m p.m p.m
Slovakija p.m p.m p.m p.m
Suomija p.m p.m p.m p.m
Švedija p.m p.m p.m p.m
Jungtinė Karalystė p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų peržiūrėti šį priedą, kad būtų atsižvelgta į Europos Parlamento pakeitimus. 
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Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedas 
Komisijos siūlomas tekstas

1 lentelė

(tūkst. EUR)

Valstybė narė 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ir 
vėlesni metai

Belgija 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Danija 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Vokietija 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Airija 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Graikija 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Ispanija 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Prancūzija 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italija 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Liuksemburgas 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Nyderlandai 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Austrija 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugalija 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Suomija 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Švedija 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Jungtinė Karalystė 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

2 lentelė*
(tūkst. EUR)

Valstybė narė 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ir vėlesni 
metai

Bulgarija 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Čekija 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estija 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Kipras 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Latvija 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Lietuva 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Vengrija 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Lenkija 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Rumunija 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovėnija 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovakija 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* viršutinės ribos apskaičiuotos atsižvelgiant į 110 straipsnyje numatytą išmokų didinimo 
grafiką.

Pakeitimas 
1 lentelė

(tūkst. EUR)

Valstybė narė 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ir 
vėlesni metai

Belgija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
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Danija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Vokietija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Airija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Graikija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ispanija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Prancūzija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Italija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Liuksemburgas p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Nyderlandai p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Austrija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Portugalija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Suomija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Švedija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Jungtinė Karalystė p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

2 lentelė
(tūkst. EUR)

Valstybė narė 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ir vėlesni 
metai

Bulgarija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Čekija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Estija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Kipras p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Latvija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Lietuva p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Vengrija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Lenkija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Rumunija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovėnija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovakija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų peržiūrėti šį priedą, kad būtų atsižvelgta į Europos Parlamento pakeitimus. 

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuo 2010 m. priemoka už baltyminius 
augalus, numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 IV dalies 2 skyriuje;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Panaikinus susietą pagalbą galėtų dar labiau sumažėti baltyminių augalų plotai, o dėl šio 
sumažėjimo gali pritrūkti baltyminių augalų pašarams gaminti.  

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuo 2010 m. specialioji išmoka už ryžius, 
numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 
IV dalies III skyriuje ir šio reglamento IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsnyje, 
pagal šio reglamento 72 straipsnio (2) 
dalyje numatytą grafiką;

– nuo 2013 m. specialioji išmoka už ryžius, 
numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 
IV dalies III skyriuje ir šio reglamento IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsnyje, 
pagal šio reglamento 72 straipsnio (2) 
dalyje numatytą grafiką;

Or. fr

Pagrindimas

Integravimas į bendros išmokos schemą turi vykti nuo 2013 m., bet ne anksčiau.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 1 dalies 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuo 2011 m. pagalba už sausųjų pašarų 
perdirbimą, numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 II dalies I antraštinės 
dalies IV skyriaus I skirsnio I poskirsnyje;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Sausieji pašarai reguliuojami pagal bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, kuris šiuo metu 
vertinamas ir kurio rezultatai kol kas dar nežinomi. Nors būtina restruktūrizuoti šį sektorių 
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norint, kad jis išliktų, esant dabartinei krizei pašarų gamybos sektoriuje reikėtų užtikrinti 
produktų, turinčių daug baltymų, pasiūlą. 

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 1 dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuo 2011 m. pagalba už pluoštinių linų 
perdirbimą, numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 II dalies I antraštinės dalies 
IV skyriaus I skirsnio II poskirsnyje, pagal 
tame poskirsnyje numatytą grafiką;

– nuo 2013 m. pagalba už pluoštinių linų 
perdirbimą, numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 II dalies I antraštinės dalies 
IV skyriaus I skirsnio II poskirsnyje, pagal 
tame poskirsnyje numatytą grafiką;

Or. fr

Pagrindimas

Pati Komisija atliko labai teigiamą bendro lino ir kanapių rinkos organizavimo tyrimą, todėl 
nėra priežasčių kuo skubiau panaikinti priemonę. 

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 1 dalies 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuo 2011 m. priemoka už bulvių 
krakmolą, numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2004 [95a] straipsnyje, ir, pagal 
šio reglamento 75 straipsnyje numatytą 
grafiką, tame straipsnyje numatyta pagalba 
už krakmolines bulves;

– nuo 2013 m. priemoka už bulvių 
krakmolą, numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2004 [95a] straipsnyje, ir, pagal 
šio reglamento 75 straipsnyje numatytą 
grafiką, tame straipsnyje numatyta pagalba 
už krakmolines bulves;

Or. fr

Pagrindimas

Jei išnyktų šie produktai, tai galėtų turėti sunkių padarinių kai kurių regionų užimtumui, todėl 
tikslingiau būtų išsaugoti dabartinę schemą iki 2013 m. 
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Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pagal 55 straipsnyje numatytą grafiką 
išmokos už galvijus, išskyrus priemoką už 
karves žindenes.

pagal 55 straipsnyje numatytą grafiką 
išmokos už galvijus, išskyrus priemoką už 
karves žindenes ir skerdimo priemoką už 
veršelius.

Or. fr

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas. Lentelė „Sausieji pašarai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lentelė „Sausieji pašarai“ Šis lentelė išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas. Lentelė „Baltyminiai augalai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lentelė „Baltyminiai augalai“ Šis lentelė išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas. Lentelė „Ryžiai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2010 m. skiltis Išbraukta.
2011 m. skiltis
2012 m. skiltis

Or. fr

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas. Lentelė „Ilgapluoščiai linai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2011 m. skiltis Išbraukta.
2012 m. skiltis

Or. fr

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas. Lentelė „Pagalba už bulvių krakmolo gamybą“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2011 m. skiltis Išbraukta.
2012 m. skiltis

Or. fr
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Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas. Lentelė „Pagalba krakmolingų bulvių augintojams“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2011 m. skiltis Išbraukta.
2012 m. skiltis

Or. fr
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