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Pakeitimas 940
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2014–2017 m. laikotarpiu 
vienus ar keletą metų naudojosi bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 941
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2014 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.
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Or. de

Pakeitimas 942
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo 
bent viena teise į išmokas arba pagal 
bendrosios išmokos schemą prašė 
paramos, abiem atvejais vadovaudamiesi 
Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

2. Ūkininkai, kurie 2012–2013 m. 
laikotarpiu gavo tiesioginę paramą ar 
papildomas tiesiogines išmokas, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, arba kuriems 2012 ar 
2013 m. buvo skirtos teisės į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą 
vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 
73/2009 41  straipsniu, 63 straipsniu arba 
IX priedo B arba C punktais, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. pt

Pakeitimas 943
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo 
bent viena teise į išmokas arba pagal 
bendrosios išmokos schemą prašė 
paramos, abiem atvejais vadovaudamiesi 
Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 

2. Ūkininkai, kurie 2012–2013 m. 
laikotarpiu gavo tiesioginę paramą ar 
papildomas tiesiogines išmokas, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, arba kuriems 2012 ar 
2013 m. buvo skirtos teisės į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą 
vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 
73/2009 41  straipsniu, 63 straipsniu arba 
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tiesiogines išmokas. IX priedo B arba C punktais, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. pt

Pakeitimas 944
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2009–2011 m. laikotarpiu
pasinaudojo bent viena teise į išmokas arba 
pagal vienkartinės išmokos už plotus
schemą prašė paramos, nacionalinių 
tiesioginių išmokų priedų, specialiosios 
paramos ir (arba) pagal plotą taikomų 
kaimo plėtros priemonių, teises į išmokas 
gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. bg

Pakeitimas 945
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2009–2011 m. laikotarpiu 
vienus ar keletą metų naudojosi bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
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Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. lv

Pakeitimas 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2014–2017 m. laikotarpiu 
vienus ar keletą metų naudojosi bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2009–2011 m. laikotarpiu
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viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

bent vienus metus, kuriuos turi nustatyti 
valstybė narė, naudojosi bent viena teise į 
išmokas arba pagal vienkartinės išmokos už 
plotus schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2009, 2010 ar 2011 m. –
kuriais, turi nuspręsti valstybė narė, 
naudojosi bent viena teise į išmokas arba 
pagal vienkartinės išmokos už plotus
schemą prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa



PE492.793v01-00 8/167 AM\907854LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2009, 2010 ar 2011 m. 
pasinaudojo bent viena teise į išmokas arba 
pagal vienkartinės išmokos už plotus
schemą prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo 
bent viena teise į išmokas arba pagal
bendrosios išmokos schemą prašė 
paramos, abiem atvejais vadovaudamiesi 
Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais su 
sąlyga, kad pagal 9 straipsnį jie turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. 
liepos 31 d. gali nuspręsti, kad tik tie
ūkininkai, kurie 2010 m. arba 2011 m.
gavo tiesioginės paramos arba papildomų 
tiesioginių išmokų pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009, arba kuriems 2012 m. arba 
2013 m. buvo skirtos teisės į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą 
vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 64 straipsniu arba IX priedo 
B arba C punktais, teises į išmokas gautų
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal
9 straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en
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Pagrindimas

Pritariame, kad būtų taikomos tokios pačios pirmojo teisių į išmokas skyrimo taisyklės, kaip 
ir nustatytosios Reglamente (EB) Nr. 73/2009.  Konkrečiai, teisės į išmokas turėtų būti 
skiriamos tik pateikus prašymą pirmaisiais teisių į išmokas taikymo metais arba remiantis 
referenciniais laikotarpiais. 

Pakeitimas 951
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal esamą bendrosios 
išmokos schemą 2010 ar 2011 m. 
pasinaudojo bent viena teise į išmokas arba 
pagal vienkartinės išmokos už plotus
schemą prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais naujos bendrosios išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 ir 10 straipsnius jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. en

Pakeitimas 952
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2010 ar 2011 m. 
pasinaudojo bent viena teise į išmokas arba 
pagal bendrosios išmokos schemą prašė 
paramos, abiem atvejais vadovaudamiesi 
Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
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taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 ir 10 straipsnius jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. en

Pakeitimas 953
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad
ūkininkai, kurie pagal bendrosios išmokos 
schemą 2011 m. pasinaudojo bent viena 
teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas 2011 m. būti pasinaudojus teisėmis į išmokas valstybėms narėms turėtų būti 
pasirinktinis.

Pakeitimas 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tik 
tie ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
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išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. fr

Pakeitimas 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tik 
tie ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. fr

Pakeitimas 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 2. Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. 
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išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti, kad tik tie
ūkininkai, kurie pagal bendrosios išmokos 
schemą 2011 m. pasinaudojo bent viena 
teise į išmokas arba pagal vienkartinės 
išmokos už plotus schemą prašė paramos, 
abiem atvejais vadovaudamiesi 
Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. en

Pakeitimas 957
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad tik 
tie ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. fr

Pakeitimas 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba kuriems nebuvo 
suteiktos teisės į išmokas pagal bendrosios 
išmokos schemą, tačiau jie gavo tam tikros 
formos paramą, nurodytą Reglamente 
(EB) Nr. 73/2009, arba kuriems teisės į 
išmokas pagal bendrosios išmokos 
schemą pirmą kartą buvo skirtos 2012 m. 
arba 2013 m., teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. es

Pagrindimas

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Pakeitimas 959
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
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išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos ar priemokos už karves 
žindenes, vadovaudamiesi Reglamentu
(EB) Nr. 73/2009, arba kuriems teisės į 
išmokas pagal bendrosios išmokos 
schemą pirmą kartą buvo skirtos 2012 ar 
2013 m., teises į išmokas gauna pirmaisiais 
bazinės išmokos schemos taikymo metais 
su sąlyga, kad pagal 9 straipsnį jie turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas.

Or. es

Pagrindimas

Būtų nesąžininga į sistemą neįtraukti priemokos už karves žindenes gavėjų, kurie jai priklausė 
daug metų. Taip pat turėtų būti įtraukti ūkininkai, kurie teisėmis į išmokas iš nacionalinio 
rezervo pirmą kartą naudojasi 2012 ar 2013 m.

Pakeitimas 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos ar priemokos už karves 
žindenes, vadovaudamiesi Reglamentu
(EB) Nr. 73/2009, arba kuriems teisės į 
išmokas pagal bendrosios išmokos 
schemą pirmą kartą buvo skirtos 2012 ar 
2013 m., teises į išmokas gauna pirmaisiais 
bazinės išmokos schemos taikymo metais 
su sąlyga, kad pagal 9 straipsnį jie turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas.

Or. es

Pagrindimas

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
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Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Pakeitimas 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal bendrosios
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos ar priemokos už karves 
žindenes, vadovaudamiesi Reglamentu
(EB) Nr. 73/2009, arba kuriems teisės į 
išmokas pagal bendrosios išmokos 
schemą pirmą kartą buvo skirtos 2012 ar 
2013 m., teises į išmokas gauna pirmaisiais 
bazinės išmokos schemos taikymo metais 
su sąlyga, kad pagal 9 straipsnį jie turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas.

Or. es

Pakeitimas 962
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 

2. Ūkininkai, kurie pagal bendrosios 
išmokos schemą 2011 m. pasinaudojo bent 
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viena teise į išmokas arba pagal bendrosios 
išmokos schemą prašė paramos, abiem 
atvejais vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

viena teise į išmokas arba pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
prašė paramos, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, arba kurie pateikė įrodymų, 
kad vykdo aktyvią ūkio gamybą 
(apibrėžiamą kaip žemės ūkio produktų 
auginimą, įskaitant derliaus nuėmimą, 
melžimą, gyvulių veisimą ir laikymą 
ūkininkavimo tikslais), pvz., 
naudodamiesi integruota administravimo 
ir kontrolės sistema, teises į išmokas gauna 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad pagal 9 
straipsnį jie turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 963
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės gali:
i) nuspręsti nelaikyti visos žemės ūkio 
paskirties žemės atitinkančia 
reikalavimus;
ii) taikyti koeficientą tam tikrų kategorijų 
plotų, ypač tų, kurie iš prigimties mažai 
produktyvūs, reikalavimus atitinkantiems 
hektarams.

Or. fr

Pakeitimas 964
Elisabeth Köstinger
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir kad 2014 m.:

Or. de

Pakeitimas 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos,
valstybės narės gali nuspręsti, kad
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir kad 2009, 2010 ar 2011 m.:

Or. fr

Pakeitimas 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal
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straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

9 straipsnį turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas ir bent vienus metus 2009–
2011 m. laikotarpiu, valstybė narė 
nustato, kuriais iš jų:

Or. en

Pakeitimas 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal
9 straipsnį turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas ir kad 2009–2011 m. laikotarpiu:

Or. en

Pakeitimas 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 
9 straipsnį turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas ir bet kuriais iš šių – 2009, 2010 
ar 2011 m.:

Or. en
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Pakeitimas 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines 
išmokas ir 2011 m.:

Jeigu valstybės narės priėmė pirmoje 
pastraipoje nurodytą sprendimą,
nukrypstant nuo tos pastraipos, ūkininkai 
gauna teises į išmokas pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais su 
sąlyga, kad pagal 9 straipsnį jie turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas ir kad 2010 arba
2011 m.:

Or. en

Pakeitimas 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai, jei valstybė narė nusprendžia, 
gali gauti teises į išmokas pirmaisiais 
bazinės išmokos schemos taikymo metais 
su sąlyga, kad jie pagal 9 straipsnį turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas ir kad 2011 m.:

Or. es

Pakeitimas 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai, jei valstybė narė nusprendžia, 
gali gauti teises į išmokas pirmaisiais 
bazinės išmokos schemos taikymo metais 
su sąlyga, kad jie pagal 9 straipsnį turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas ir kad 2011 m.:

Or. es

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta pakankama veiksmų laisvė kaip paramos gavėjus įtraukti 
ar neįtraukti į bazinės išmokos schemą tam tikrus ūkininkus, pvz., vaisių, daržovių ir vynuogių 
augintojus, kuriems netaikoma dabartinė bendrosios išmokos schemą.  

Pakeitimas 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos,
valstybės narės gali nuspręsti, kad
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir kad 2011 m.:

Or. fr

Pakeitimas 973
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos,
valstybės narės gali nuspręsti, kad
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir kad 2011 m.:

Or. fr

Pakeitimas 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gali gauti teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad valstybė narė gali taikyti bazinės išmokos schemą, ypač vynuogynams, jei 
reikia, tačiau ji jokiu būdu neprivalo to daryti. Siekiama, kad valstybės narės turėtų galimybę 
pergrupuoti lėšas į skirtingas paramos vynuogininkystei ir vynuogynams programas.

Pakeitimas 975
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir 2011 m.:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
ūkininkai gauna teises į išmokas 
pirmaisiais bendrosios išmokos schemos 
taikymo metais su sąlyga, kad jie pagal 9 
straipsnį turi teisę gauti tiesiogines išmokas 
ir kad 2011 m.:

Or. en

Pakeitimas 976
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir 
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir 
(arba) veisė vynuogynus; augino žemės 
ūkio produktus, taip pat nuiminėjo derlių, 
melžė, veisė gyvulius ir laikė juos 
ūkininkavimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus, ir (arba) turėjo 
žemdirbystės ar gyvulininkystės ūkius ir 



AM\907854LT.doc 23/167 PE492.793v01-00

LT

naudojosi šiai veiklai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ar Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 skiriama susietąja parama 
praėjus valstybės narės pagal Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 63 straipsnyje dėl 
susietosios paramos integravimo į 
bendrosios išmokos schemą nustatytam 
laikotarpiui arba laikė gyvus arklius 
mėsai gaminti.

Or. es

Pagrindimas

Siūlomame reglamente nustatoma, kad ūkininkai, norėdami gauti teises į išmokas pagal 
bazinės išmokos schemą, 2011 m. turi būti pasinaudoję bent viena teisę į išmokas pagal 
bendrosios išmokos schemą arba būti prašę paramos pagal vienkartinės išmokos už plotus 
schemą. Vis dėlto manome, kad turėtų būti padaryta išimtis iš bazinės išmokos schemos 
taisyklių, kad būtų galima skirti teises į išmokas sektoriams, kurie nebuvo įtraukti į sistemą 
2012 m., ir kitomis aplinkybėmis, nes kitaip kai kurie ūkininkai prarastų savo teises į bazinę 
išmoką.

Pakeitimas 978
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus, trumpos 
rotacijos tuopų plantacijas, kaštainių 
giraites, bulves, daigynus ir kilnojamųjų 
šiltnamių produktus;

Or. it

Pakeitimas 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą ir augino 
vaisius, daržoves, sėklas, maistines bulves, 
dekoratyvinius augalus, ir (arba) veisė 
vynuogynus;

Or. en

Pakeitimas 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą ir augino 
vaisius, daržoves, maistines bulves ir
(arba) veisė vynuogynus;

Or. en

Pakeitimas 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
augino vaisius, daržoves, bulves ir (arba) 
veisė vynuogynus ar alyvmedžių giraites;

Or. es
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Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma nustatyti ūkininkų, kurie augina vien tik šiuos augalus. Tokiu būdu taip 
pat susidarytų ūkininkavimo padėtis, panaši į mišrių ūkių padėtį.

Pakeitimas 982
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir
(arba) veisė vynuogynus ir (arba) 
daugiametes pievas;

Or. de

Pakeitimas 983
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal bendrosios išmokos schemą, bet 
išskirtinai augino vaisius, daržoves ir 
(arba) veisė vynuogynus;

a) jie nepasinaudojo jokia teise į išmokas 
pagal esamą bendrosios išmokos schemą, 
bet išskirtinai augino vaisius, daržoves ir 
(arba) veisė vynuogynus;

Or. en

Pakeitimas 984
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) gali įrodyti, kad žemės ūkio paskirties 
žemė, už kurią ūkininkas norėtų gauti 
teises į tiesioginę išmoką, buvo 
nuomojama ar įsigyta 2011 m. gruodžio 
31 d. ar anksčiau.

Or. fr

Pakeitimas 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad teises į 
išmokas gauna tik tie ūkininkai, kurie 
2011 m. augino žemės ūkio produktus, 
įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą, 
gyvulių veisimą ar laikymą ūkininkavimo 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Taip turėtų būti sprendžiama žemės savininkų, kurie prašo tiesioginių išmokų, problema. Taip 
valstybėms narėms būtų sudaryta galimybė skirti teises į išmokas tiems asmenims, kurie 
2011 m. vykdė žemės ūkio gamybą.

Pakeitimas 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar Išskyrus force majeure atvejus ar 
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išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus. 

išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus. Vis dėlto 
valstybės narės gali apriboti pavieniams 
ūkininkams skirtų teisių į išmokas skaičių 
iki skaičiaus reikalavimus atitinkančių 
hektarų, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 34 straipsnio 2 dalyje, 
kuriuos ūkininkas deklaravo 
referenciniais metais, 2009, 2010 ar 
2011 m. – tai turi nuspręsti valstybė narė, 
arba 2014 m., nelygu, kas mažiau.

Or. en

Pakeitimas 987
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra 
lygus reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra 
lygus reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra 
lygus reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus.

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, skiriamų teisių į 
išmokas, apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje,
kurias ūkininkas turėjo valstybės narės 
nustatytais referenciniais metais, kurie 
turi būti ankstesni nei tie, kuriais 
pateikiamas pasiūlymas dėl BŽŪP 
reformos, skaičius.

Or. es

Pakeitimas 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 
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reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus.

reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja 2014 metais, viršutinė riba 
neviršija teisių į išmokas, kuriomis 
pasinaudota 2009–2011 m., vidurkio.

Or. es

Pakeitimas 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 
reikalavimus atitinkančių hektarų,
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 
kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus.

Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui
arba tam tikrai tų reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus, kurį 
ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja 2014 metais, daliai, kurią 
valstybės narės turi nustatyti objektyviai ir 
nediskriminuodamos.

Or. fr

Pakeitimas 992
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure atvejus ar
išskirtines aplinkybes, vienam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas skaičius yra lygus 
reikalavimus atitinkančių hektarų,
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, 

Nepažeidžiant 2 dalies antros pastraipos b 
punkto nuostatų ir išskyrus force majeure
atvejus ar išskirtines aplinkybes, vienam 
ūkininkui skiriamų teisių į išmokas 
skaičius yra lygus reikalavimus 
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kurį ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus.

atitinkančių hektarų, kaip apibrėžta
25 straipsnio 2 dalyje, skaičiui, kurį 
ūkininkas pagal 26 straipsnio 1 dalį 
deklaruoja už 2014 metus.

Or. fr

Pakeitimas 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisydamos pirmiau minėtos dalies, 
valstybės narės gali apriboti reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičių, į kurį reikia 
atsižvelgti skiriant ūkininkams teises į 
išmokas, kad nebūtų viršytas tam tikrais 
metais ar referenciniu 2009–2011 m. 
laikotarpiu deklaruotas skaičius. 

Or. es

Pagrindimas

Esama rizikos, kad reikalavimus atitinkančių hektarų skaičius 2014 m. itin padidėtų, todėl 
gerokai sumažėtų vidutinis hektarui skiriamos paramos lygis.  Todėl reikia nustatyti viršutinę 
hektarų, į kuriuos atsižvelgiama pirmą kartą skiriant teises į išmokas, skaičiaus ribą.

Pakeitimas 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisydamos pirmiau minėtos dalies, 
valstybės narės gali apriboti reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičių, į kurį reikia 
atsižvelgti skiriant ūkininkams teises į 
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išmokas, kad nebūtų viršytas tam tikrais 
metais ar referenciniu 2009–2011 m. 
laikotarpiu deklaruotas skaičius. 

Or. es

Pagrindimas

Hektarų, į kuriuos atsižvelgiama skiriant tiesiogines išmokas, turi būti apribotas iki skaičiaus, 
panašaus į tą, kuris naudojamas apskaičiuojant valstybių narių išorės konvergenciją. 

Pakeitimas 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo 2 dalies a punkto, 
valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
ES [...] nuostatas dėl bendrosios išmokų 
schemos taikymo tvarkos ir paramos 
vynmedžių augintojams nusprendė nuo 
2015 m. nemažinti paramos vynininkystės 
sektoriui programų, kad galėtų padidinti 
tiesioginėms išmokoms taikomas 
nacionalines viršutines ribas, gali 
pasirinkti neįtraukti vynininkystės į sritis, 
kurioms gali būti taikoma bazinės 
išmokos schema.

Or. en

Pakeitimas 996
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos, ūkininkai, kurie pradėjo 
ūkininkauti 2012 ir 2013 m., teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais su 
sąlyga, kad jie pagal 9 straipsnį turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas ir kad jie teisių į 
išmokas neperduoda penkerius metus, 
naudojasi tomis teisėmis į išmokas 
kiekvienais metais ir nenuomoja žemės ar 
teisių į išmokas, dėl kurių buvo pateiktas 
prašymas.

Or. it

Pakeitimas 997
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos 
pastraipos, ūkininkai, kurie pradėjo 
ūkininkauti 2012 ir 2013 m., teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais su 
sąlyga, kad jie pagal 9 straipsnį turi teisę 
gauti tiesiogines išmokas ir kad jie teisių į 
išmokas neperduoda penkerius metus, 
naudojasi tomis teisėmis į išmokas 
kiekvienais metais ir nenuomoja žemės ar 
teisių į išmokas, dėl kurių buvo pateiktas 
prašymas.

Or. it

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas neapima naujų ūkininkų, įskaitant jaunuosius ūkininkus, kurie pradėjo 
ūkininkauti 2012 ir 2013 m. Taigi turėtų būti numatyta skirti teises į išmokas tokiems 
asmenims, laikantis griežtų reikalavimų, skirtų spekuliacijos prevencijai.
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Pakeitimas 998
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkininkams, kurie turėjo teisių į 
specialiąsias išmokas 2013 m., 
suteikiamos specialiosios teisės 2014 m., 
jų vieneto vertė mažinama kiekvienais 
metais atsižvelgiant į procentinę dalį, 
taikomą vienodinant išmokas už plotą. 
Ūkininkas šiomis teisėmis naudojasi 
pagal specialią procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal 
sutartį, pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 
d., parduoda ar išnuomoja savo valdą 
arba jos dalį, jie teisę gauti 1 dalyje 
nurodytas teises į išmokas perduoda tik 
vienam ūkininkui, su sąlyga, kad 
pastarasis atitinka 9 straipsnyje nustatytas 
sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai žemės rinkoje, kuri galėtų atsirasti ateityje nustačius 
referencinius metus, siūloma papildoma nuostata, kuri įterpiama po 21 straipsnio 2 dalies 
paskutinio sakinio. Taip valstybėms narėms sudaroma galimybė apriboti 2014 m. skirtas 



PE492.793v01-00 34/167 AM\907854LT.doc

LT

teises į išmokas iki reikalavimus atitinkančių hektarų, kurie buvo deklaruoti ankstesniais 
2009, 2010 ar 2011 referenciniais metais, skaičių, nelygu, kuris mažesnis.

Pakeitimas 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal 
sutartį, pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 
d., parduoda ar išnuomoja savo valdą 
arba jos dalį, jie teisę gauti 1 dalyje 
nurodytas teises į išmokas perduoda tik 
vienam ūkininkui, su sąlyga, kad 
pastarasis atitinka 9 straipsnyje nustatytas 
sąlygas.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal 
sutartį, pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 
d., parduoda ar išnuomoja savo valdą 
arba jos dalį, jie teisę gauti 1 dalyje 
nurodytas teises į išmokas perduoda tik 
vienam ūkininkui, su sąlyga, kad 
pastarasis atitinka 9 straipsnyje nustatytas 
sąlygas.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda tik vienam ūkininkui, 
su sąlyga, kad pastarasis atitinka 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Jei ūkininkai, kurie atitinka 2 dalies 
reikalavimus, pagal sutartį, pasirašytą iki 
2014 m. gegužės 15 d., parduoda ar
perduoda nuosavybę kaip palikimą pagal 
testamentą, palikimą pagal įstatymus, 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda ūkininkams,
įsigyjantiems valdą ar jos dalį, su sąlyga, 
kad pastarieji atitinka 9 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti tinkamai atsižvelgiama į tuos atvejus, kai teisės į nuosavybę perduodamos kitais 
būdais nei padalijimas ar nuoma.

Pakeitimas 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d.,
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba 
jos dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas 
teises į išmokas perduoda tik vienam
ūkininkui, su sąlyga, kad pastarasis
atitinka 9 straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d.,
perduoda, įskaitant pardavimą, nuomą ar 
palikimą, savo valdą arba jos dalį, jie teisę 
gauti 1 dalyje nurodytas teises į išmokas 
perduoda vienam ar daugiau ūkininkų su 
sąlyga, kad pastarieji atitinka 9 straipsnyje 
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nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1004
George Lyon, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda tik vienam ūkininkui, 
su sąlyga, kad pastarasis atitinka 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Jei ūkininkai, kurie atitinka 2 dalies 
reikalavimus, pagal sutartį, pasirašytą iki 
2014 m. gegužės 15 d., parduoda, padalija, 
sujungia ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda vienam ar daugiau 
ūkininkų, įsigyjančių valdą ar jos dalį, su 
sąlyga, kad pastarieji atitinka 9 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1005
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda tik vienam ūkininkui,
su sąlyga, kad pastarasis atitinka 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda, suskaido, sujungia ar išnuomoja 
savo valdą arba jos dalį, jie teisę gauti
1 dalyje nurodytas teises į išmokas 
perduoda vienam ar daugiau ūkininkų su 
sąlyga, kad pastarieji atitinka 9 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en
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Pakeitimas 1006
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda tik vienam ūkininkui,
su sąlyga, kad pastarasis atitinka 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas visiškai ar iš dalies perduoda
valdą gaunančiam ūkininkui su sąlyga, 
kad pastarais atitinka 9 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda tik vienam ūkininkui,
su sąlyga, kad pastarasis atitinka 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda vienam ar daugiau 
ūkininkų su sąlyga, kad jie atitinka
9 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1008
Mariya Gabriel
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal sutartį, 
pasirašytą iki 2014 m. gegužės 15 d., 
parduoda ar išnuomoja savo valdą arba jos 
dalį, jie teisę gauti 1 dalyje nurodytas teises 
į išmokas perduoda tik vienam ūkininkui, 
su sąlyga, kad pastarasis atitinka 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.  

3. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. bg

Pakeitimas 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jų valstybės narės ar regionai, kurie 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 
59 straipsnį pradėjo taikyti bendrosios 
išmokos už ūkį schemą, gali nuspręsti 
taikyti 2013 m. gruodžio 31 d. skirtas 
teises į išmokas kaip teisių į išmokas, 
kuriomis galima pasinaudoti 2014 m.,
skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai gali nuspręsti, kiek 
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reikalavimus atitinkančių hektarų jie nori 
naudoti, kad įgytų teisių į išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad ūkininkai sprendžia, kiek žemės panaudoti, kad būtų įgytos teisės.

Pakeitimas 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisydamos pirmiau minėtos dalies, 
valstybės narės ir regioninės institucijos, 
laikydamosi šio reglamento 20 straipsnio 
ir taikydamos objektyvius kriterijus, gali 
apriboti hektarų, į kuriuos atsižvelgiama 
pirmą kartą skiriant teises į išmokas, 
skaičių, jei toje valstybėje narėje ar 
regione deklaruotų reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičius, kaip 
nustatyta 26 straipsnio 1 dalyje, yra 
daugiau kaip 20 proc. didesnis nei pagal 
dabartinę išmokų schemą 2009–2011 m. 
deklaruotas vidurkis.
Šis apribojimas visų pirma taikomas 
naujiems paramos pagal bazinės išmokos 
schemą gavėjams, išskyrus jaunuosius 
ūkininkus, įtrauktus į išmokų 
ūkininkams, kurių deklaruoti hektarai 
minėtu laikotarpiu viršija nurodytą 
procentinę dalį, schemą.

Or. es

Pagrindimas

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
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pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Pakeitimas 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Vis dėlto valstybės narės gali apriboti 
pavieniams ūkininkams skirtų teisių į 
išmokas skaičių iki skaičiaus 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
34 straipsnio 2 dalyje, kuriuos ūkininkas 
deklaravo referenciniais metais, 2009, 
2010 ar 2011 m. – tai turi nuspręsti 
valstybė narė, arba 2014 m., nelygu, kas 
mažiau.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai žemės rinkoje, kuri galėtų atsirasti ateityje nustačius 
referencinius metus, siūloma papildoma nuostata, kuri įterpiama po 21 straipsnio 2 dalies 
paskutinio sakinio. Taip valstybėms narėms sudaroma galimybė apriboti 2014 m. skirtas 
teises į išmokas iki reikalavimus atitinkančių hektarų, kurie buvo deklaruoti ankstesniais 
2009, 2010 ar 2011 referenciniais metais, skaičių, nelygu, kuris mažesnis.

Pakeitimas 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, 
kurie atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal 
sutartį, pasirašytą iki 2014 m. gegužės 
15 d., suskaido savo valdą, jie teisę gauti 
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1 dalyje nurodytas teises į išmokas visiškai 
ar iš dalies perduoda ūkininkams, 
valdantiems atsiradusias valdas.

Or. en

Pakeitimas 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepaisant 2 dalies, galvijų ar avių, ar 
ožkų pienininkystės ir gyvulininkystės 
sektoriaus ūkininkams, kurie neturi 
reikalavimų atitinkančių hektarų 
pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais, suteikiamos specialiosios 
teisės į išmokas, kurių vertė proporcinga 
jų ūkininkavimo veiklai 2011 m., tačiau 
neviršija 5000 EUR už vieną teisę į 
išmokas.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti daromos išimtys tam tikrų tipų ūkininkavimui, kuris negali būti apibrėžtas 
naudojant hektarais pagrįstus modelius, tačiau yra labai svarbu ir papildantis kalbant apie 
įvairius gamybos modelius.

Pakeitimas 1015
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Valstybė narė gali nuspręsti pagal 25 
straipsnio 2 dalį nustatyti mažiausią 
valdos dydį reikalavimus atitinkančioje 
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žemės ūkio paskirties žemėje, už kurią gali 
būti prašoma nustatyti teises į išmokas. 
Tačiau mažiausias dydis negali būti 
didesnis už 10 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punkte ir to straipsnio 
antroje pastraipoje nustatytas viršutines 
ribas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti padėties, kai suteikiamos teisės į išmokas už plotus, kurie yra mažesni už 
mažiausią dydį, už kurį galima gauti išmoką, reikia įterpti šią nuostatą.

Pakeitimas 1016
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Jei fiziniai ar juridiniai asmenys, 
kurie atitinka 2 dalies reikalavimus, pagal 
sutartį, pasirašytą iki 2014 m. gegužės 
15 d., suskaido savo valdą, jie teisę gauti 
1 dalyje nurodytas teises į išmokas visiškai 
ar iš dalies perduoda ūkininkams, 
valdantiems atsiradusias valdas.

Or. en

Pakeitimas 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti 21 straipsnio 2 dalies pirmos ir 
antros pastraipos ir 21 straipsnio 3 dalies.
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Or. de

Pakeitimas 1018
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybė narė gali nuspręsti pagal 25 
straipsnio 2 dalį nustatyti mažiausią 
valdos dydį reikalavimus atitinkančioje 
žemės ūkio paskirties žemėje, už kurią gali 
būti prašoma nustatyti teises į išmokas. 
Tačiau mažiausias dydis negali būti 
didesnis už 10 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punkte ir to straipsnio 
antroje pastraipoje nustatytas viršutines 
ribas.

Or. en

Pakeitimas 1019
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 a straipsnis
Teisių į išmokas skyrimas naujiems 

sektoriaus dalyviams
Valstybė narė ar regionas, remdamiesi 
objektyvias kriterijais ir siekdami, kad 
visiems ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir išvengta rinkos bei 
konkurencijos iškraipymo, gali skirti 
teises į išmokas, kurių vertė neviršija 
nacionalinių viršutinių ribų, ūkininkams, 
kurie pradeda žemės ūkio veiklą po 
pirmojo teisių į išmokas skyrimo, kaip 
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nustatyta 21 straipsnyje. Taip skiriamų 
teisių į išmokas vertė nustatoma remiantis 
nacionalinio arba regionų lygmens 
vidutine teisių į išmokas verte teisių į 
išmokas skyrimo metais.

Or. en

Pakeitimas 1020
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama,
laikantis pagal 19 ar 20 straipsnį
nustatytos nacionalinės ar regionų 
lygmens viršutinės ribos, kuriai prieš tai 
pritaikomas 23 straipsnio 1 dalyje 
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mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas,
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

numatytas linijinis mažinimas, padalijant iš 
teisių į išmokas, kurių buvo prašoma 
taikant bazinės išmokos schemą
nacionaliniu ar regionų lygmeniu, 
skaičiaus, įskaitant teises į išmokas, kurios 
buvo skirtos iš nacionalinio arba 
regioninio rezervo pagal 23 straipsnį.
Teisių į išmokas skaičius išreiškiamas 
hektarais.

Or. en

Pakeitimas 1022
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas,
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama,
laikantis pagal 19 ar 20 straipsnį 
nustatytos nacionalinės ar regioninės 
viršutinės ribos, pritaikius 23 straipsnio 1 
dalyje numatytą linijinį mažinimą, 
padalijant iš teisių į išmokas, kurių buvo 
prašoma taikant bazinės išmokos schemą
nacionaliniu ar regionų lygmeniu, 
skaičiaus, įskaitant teises į išmokas, kurios 
buvo skirtos iš nacionalinio arba 
regioninio rezervo pagal 23 straipsnį.
Teisių į išmokas skaičius išreiškiamas 
hektarais.

Or. en

Pakeitimas 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama,
laikantis pagal 19 ar 20 straipsnį
nustatytos nacionalinės ar regioninės
viršutinės ribos, pritaikius 23 straipsnio 
1 dalyje numatytą linijinį mažinimą, 
padalijant iš teisių į išmokas, kurios
suteikia teisę gauti išmoką atitinkamais 
metais nacionaliniu ar regionų lygmeniu, 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome nustatyti taisyklę, kad galutinis teisių į išmokas vertės lygis būtų nustatomas 
padalijant turimą finansinį paketą iš teisių į išmokas, kurios suteikia teisę gauti išmokas 
atitinkamais metais, skaičiaus. Vadinasi, kiekvienais metais finansinis paketas padalijamas iš 
teisių į išmokas skaičiaus po to, kai atliekamos patikros ir mokėjimų agentūra patvirtina, kad 
atitinkami mokėjimams keliami reikalavimai. Šis sprendimas leistų visiškai išnaudoti finansinį 
paketą.

Pakeitimas 1024
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regioninę viršutinę ribą,
pritaikius 23 straipsnio 1 dalyje arba, jei 
taikoma, 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 
linijinį mažinimą, padalijant iš teisių į 
išmokas, kurios skiriamos ar kurių turima
2014 m. nacionaliniu ar regionų lygmeniu, 
skaičiaus, įskaitant teises į išmokas, kurios 
buvo skirtos iš nacionalinio arba 
regioninio rezervo pagal 23 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama,
laikantis pagal 19 ar 20 straipsnį 
nustatytos nacionalinės ar regioninės 
viršutinės ribos, pritaikius 23 straipsnio 
1 dalyje numatytą linijinį mažinimą,
padalijant iš teisių į išmokas, kurios 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus, įskaitant teises į 
išmokas, kurios buvo skirtos iš 
nacionalinio arba regioninio rezervo 
pagal 23 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1026
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regioninę viršutinę ribą,
pritaikius 23 straipsnio 1 dalyje numatytą 
linijinį mažinimą, padalijant iš teisių į 
išmokas, kurios buvo paminėtos 
paraiškoje nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus, įskaitant teises į 
išmokas, kurios buvo skirtos iš 
nacionalinio arba regioninio rezervo 
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pagal 23 straipsnį. Teisių į išmokas 
skaičius išreiškiamas hektarais.

Or. lv

Pakeitimas 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas,
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais vidutinė
teisių į išmokas vieneto vertė 
apskaičiuojama, pagal 19 ar 20 straipsnį 
nustatytą nacionalinę ar regionų lygmens 
viršutinę ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 
23 straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas,
kuriomis pasinaudota pagal 25 straipsnio
1 dalį, skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 1028
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas,
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais vidutinė
teisių į išmokas vieneto vertė 
apskaičiuojama, pagal 19 ar 20 straipsnį 
nustatytą nacionalinę ar regionų lygmens 
viršutinę ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 
23 straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas,
kuriomis pasinaudota pagal 25 straipsnio
1 dalį, skaičiaus.
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad lėšos neliktų nepanaudotos, turimas bazinių išmokų biudžetas turėtų būti 
visiškai išmokamas kiekvienais metais.

Pakeitimas 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. skiriamos nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu ir kuriomis 
pasinaudojama atitinkamais metais, 
skaičiaus.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant sumažinti nepanaudotų lėšų kiekį ir kuo geriau panaudoti lėšas, teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama kiekvienais metais, padalijant viršutinę ribą iš teisių 
į išmokas, kuriomis pasinaudota tais metais, skaičiaus.

Pakeitimas 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
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išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. skiriamos nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu ir kuriomis 
pasinaudojama atitinkamais metais, 
skaičiaus.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant sumažinti nepanaudotų lėšų kiekį ir kuo geriau panaudoti lėšas, teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama kiekvienais metais, padalijant viršutinę ribą iš teisių 
į išmokas, kuriomis pasinaudota tais metais, skaičiaus. Taip nebus prarandamos lėšos dėl 
galimo bendro hektarų, kuriais pasinaudota, skaičiaus sumažinimo po pirmųjų metų.

Pakeitimas 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. skiriamos nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu ir kuriomis 
pasinaudojama atitinkamais metais, 
skaičiaus.

Or. es

Pagrindimas

Teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama kiekvienais metais padalijant 
viršutinę ribą iš teisių į išmokas, kuriomis pasinaudota tais metais, skaičiaus. Taip kitais 
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metais nebūtų mažinamas hektarų, kuriais pasinaudota, skaičius, kitaip būtų prarandamos 
lėšos.

Pakeitimas 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama,
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas (kai pagal naują pastraipą,
įterpiamą teikiant 12 pakeitimą, 
nustatomas specialiųjų teisių į išmokas, 
skiriamas ūkininkams, kurie neturi 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
skaičius), padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti daromos išimtys tam tikrų tipų ūkininkavimui, kuris negali būti apibrėžtas 
naudojant hektarais pagrįstus modelius, tačiau yra labai svarbu ir papildantis kalbant apie 
įvairius gamybos modelius.

Pakeitimas 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas vieneto vertė apskaičiuojama, 

1. Kiekvienais atitinkamais metais teisių į 
išmokas,įskaitant specialiąsias teises į 
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pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

išmokas, vieneto vertė apskaičiuojama, 
pagal 19 ar 20 straipsnį nustatytą 
nacionalinę ar regionų lygmens viršutinę 
ribą, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas, padalijant iš teisių į išmokas, 
kurios 2014 m. pagal 21 straipsnio 2 dalį 
skiriamos nacionaliniu ar regionų 
lygmeniu, skaičiaus.

Or. pt

Pakeitimas 1034
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
neviršydamos pagal 20 straipsnį 
nustatytos regioninės viršutinės ribos ar 
jos dalies, taip pat gali nustatyti skirtingas 
teisių į išmokas, kurios turi būti skiriamos 
18 straipsnyje nurodytiems ūkininkams, 
vieneto vertes:
a) už ariamąją žemę, kurioje auginami 
pasėliai, paraiškų gauti paramą už 
2011 m. teikimui nustatytą dieną ir (arba)
b) už daugiametes ganyklas paraiškų 
gauti paramą už 2011 m. teikimui 
nustatytą dieną, ir (arba)
c) už žemę, kurioje auginami 
daugiamečiai pasėliai, paraiškų gauti 
paramą už 2011 m. teikimui nustatytą 
dieną.

Or. it
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Pakeitimas 1035
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
neviršydamos pagal 20 straipsnį 
nustatytos regioninės viršutinės ribos ar 
jos dalies, taip pat gali nustatyti skirtingas 
teisių į išmokas, kurios turi būti skiriamos 
18 straipsnyje nurodytiems ūkininkams, 
vieneto vertes:
a) už ariamus hektarus, kuriuose 
auginami pasėliai, paraiškų gauti paramą 
už 2011 m. teikimui nustatytą dieną ir 
(arba)
b) už daugiamečių ganyklų hektarus 
paraiškų gauti paramą už 2011 m. 
teikimui nustatytą dieną, ir (arba)
c) už hektarus, kuriuose auginami 
daugiamečiai pasėliai, paraiškų gauti 
paramą už 2011 m. teikimui nustatytą 
dieną.

Or. it

Pagrindimas

Siekdamos, kad parama pajamoms būti tikslingesnė, valstybės narės gali nustatyti teises į 
išmokas remdamosi žemės ūkio paskirties žeme, kuri 2011 m. apibrėžiama kaip daugiametės 
ganyklos ir (arba) daugiamečiai pasėliai, ir (arba) ariamojoje žemėje auginami pasėliai. Ši 
nuostata numatyta Reglamento (EB) Nr. 93/2009 49 straipsnyje ir laikoma atitinkančia PPO 
nuostatas.

Pakeitimas 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, remdamosi 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais ir neviršydamos pagal 19 ar 20 
straipsnį nustatytos regioninės viršutinės 
ribos ar jos dalies, taip pat gali nustatyti 
skirtingas teisių į išmokas vieneto vertes:
a) už ariamosios žemės hektarą arba
b) už daugiamečių pasėlių hektarą ir kitus 
panašiai naudojamus reikalavimus 
atitinkančius hektarus, arba
c) už daugiamečių ganyklų hektarą ir 
kitus panašiai naudojamus reikalavimus 
atitinkančius hektarus.
Šį modelį pasirinkusios valstybės narės iki 
2013 m. gruodžio 31 d. praneša apie tai 
Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Nustatant teisių į bazines išmokas vertę reikėtų deramai atsižvelgti, kaip tai daroma 
dabartinėje regioninėje specialiųjų išmokų schemoje, į tai, kad galima nustatyti skirtingas 
vertes pagal žemės naudojimą, skirti ariamąją žemę ir daugiametes ganyklas. Manome, kad 
reikėtų išskirti ir daugiamečius pasėlius. 

Pakeitimas 1037
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Taikydamos 1 dalį valstybės narės, 
remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais bei 
neviršydamos pagal 19 ar 20 straipsnį 
nustatytos regioninės viršutinės ribos ar 
jos dalies, gali nustatyti skirtingas teisių į 
išmokas, kurios turi būti skiriamos 19 
straipsnio 20 dalyje nurodytiems 
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ūkininkams, vieneto vertes:
a) už hektarus, apsėtus pieva, paraiškų 
gauti paramą už plotus už 2014 m. 
teikimui nustatytą dieną, ar už kitus 
reikalavimus atitinkančius hektarus, arba
b) už hektarus, apsėtus daugiametėmis 
ganyklomis paraiškų paramai už plotus 
gauti už 2014 m. teikimui nustatytą dieną, 
ar už kitus reikalavimus atitinkančius 
hektarus.

Or. en

Pakeitimas 1038
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, jei tinkama ir 
remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, 
nustatydamos nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis skiriamas teises į išmokas turi 
galimybę taikyti diferencijuotus kriterijus, 
pvz., ekstensyvaus ir intensyvaus žemės 
naudojimo.

Or. de

Pagrindimas

Iš principo turėtų būti įmanoma skirti įvairių tipų skirtingo derlingumo žemę (ariamąją žemę, 
intensyviai naudojamas pievas, palyginti su ekstensyviai naudojamomis pievomis) ir skirti 
skirtingo dydžio išmokas.

Pakeitimas 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, nustatydamos 
pirmiau minėtoje pastraipoje nurodytų 
teisių į išmokas vertę, gali nustatyti 
skirtingas teisių į išmokas, kurios turi būti 
skiriamos ūkininkams, vieneto vertes, 
atsižvelgiant į tai, ar tai pašarinių augalų, 
daugiamečių pasėlių ar daigynų, 
ariamosios žemės pasėlių ir ryžių 
hektarai, ar kiti reikalavimus atitinkantys 
hektarai paraiškų teikimui nustatytą 
dieną pirmaisiais šio reglamento taikymo 
metais.

Or. it

Pakeitimas 1040
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Ūkininkams, kurių žemės ūkio veikla 
apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies c punkto 2 
ir 3 įtraukose, skiriama tiesioginių išmokų 
suma apskaičiuojama kaip ¼ vidutinės 
tiesioginių išmokų sumos.

Or. en

Pakeitimas 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 

Išbraukta.



AM\907854LT.doc 57/167 PE492.793v01-00

LT

bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių 
į išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 
1 dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. en

Pakeitimas 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių 
į išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 
1 dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1043
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
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bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri atitiktų 
nacionalinę ar regionams taikomą 
viršutinę ribą, kuri nustatyta pagal 19 ar 20 
straipsnius ir kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas.

Or. en

Pagrindimas

Paramą už hektarą ir toliau turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai, taip būtų 
atspindimi pavienių ūkininkavimo tipų skirtumai.

Pakeitimas 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 5 % nacionalinės ar regionams 
taikomos viršutinės ribos, kuri nustatyta 
pagal 19 ar 20 straipsnius ir kuriai prieš tai 
pritaikomas 23 straipsnio 1 dalyje 
numatytas linijinis mažinimas. Valstybės 
narės gali palaipsniui nutraukti išmokas, 
grindžiamas specialiosiomis teisėmis į 
išmokas, kurių atitinkami ūkininkai 
turėjo 2013 m.

Or. en
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Pakeitimas 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas, įskaitant specialiąsias teises į 
išmokas, vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. en

Pakeitimas 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas, įskaitant specialiąsias teises į 
išmokas, vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. pt
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Pakeitimas 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad perėjimas nuo istoriškai susiklosčiusių tiesioginės paramos išmokų
sistemos prie naujos išmokų sistemos nelemtų pernelyg didelių iškraipymų tarp įvairių 
ūkininkavimo sektorių, turėtų būti nustatytas pakankamai ilgas pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalies a punkte
numatytą teisių į išmokas vieneto vertę gali 
apsiriboti nustatydamos sumą, kuri 
sudarytų ne mažiau kaip 10 % nacionalinės 
ar regionams taikomos viršutinės ribos, 
kuri nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
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kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. es

Pagrindimas

Perskirsčius lėšas būtų nustatytas naujas paramos teikimo modelis; tai galėtų itin paveikti 
gavėjus ir sektorius ir dėl to galėtų atsirasti iškraipymų, šis klausimas turėtų būti 
sprendžiamas atidžiai ir skiriant atitinkamą dėmesį. Taigi turėtų būti nustatytas ilgiausias 
įmanomas laikotarpis, o priemonės, kurias būtų ketinama nustatyti pereinamuoju laikotarpiu, 
turėtų būti kuo lankstesnės.

Pakeitimas 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbus pereinamojo laikotarpio elementas – suteikti valstybėms narėms pakankamai 
lankstumo, kad jos galėtų vykdyti pakeitimus tokia sparta, kuri atitiktų konkrečias jose 
susiklosčiusias aplinkybes. Turint mintyje tai, kad dėl ekologijos išmokos jau mažėja, šioje 
dalyje teikiamas Komisijos pasiūlymas per didelis.

Pakeitimas 1050
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. es

Pagrindimas

Nustatomas ilgiausias įmanomas terminas ir apsvarstomos priemonės, kurios galėtų suteikti 
daugiausia lankstumo pereinamuoju laikotarpiu. Todėl pradinė teisių į bazines išmokas 
vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama remiantis 90 % individualios paramos pagal istorinį 
modelį sumos ir naudojant tik 10 % bazinės išmokos schemos viršutinės ribos.

Pakeitimas 1051
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal istoriškai susiklosčiusių tiesioginės paramos išmokų sistemą skiriamų teisių į išmokas 
vertę sumažinus 40 % būtų itin paveiktos daugelio ūkininkų pajamos. Pridėjus 30 %, kurie 
skiriami ekologijai, teisių į išmokas vertės sumažinimas 40 % reikštų, kad bazė, kuria 
remiantis skaičiuojamos teisės į išmokas, sumažėtų 58 %.

Pakeitimas 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. it

Pakeitimas 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
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mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

mažiau kaip 10 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. es

Pagrindimas

Taigi pereinamasis laikotarpis turėtų vykti lėčiau, atsižvelgiant į tai, kad ekologinis elementas 
teikiant paramą apskaičiuojamas naudojant fiksuotą dydį. Todėl pradinė teisių į bazines 
išmokas vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama remiantis 90 % individualios paramos pagal 
istorinį modelį sumos ir naudojant tik 10 % bazinės išmokos schemos viršutinės ribos.

Pakeitimas 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 15 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. en

Pakeitimas 1055
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 15 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. en

Pakeitimas 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių 
į išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 
1 dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
paramos, kurią gavo ūkininkas, 
mažinimas 2014–2020 m. laikotarpiu 
neturi būti didesnis nei nustatytas 20 % 
lygis, nedarant žalos ūkininko tuo 
laikotarpiu vykdytiems pardavimams ir 
pirkimams. Šis paramos sumažinimas
apskaičiuojamas palyginant visų teisių į 
bendrąją išmoką, kurias ūkininkas turėjo 
2013 m. gruodžio 31 d., vertę arba, jei 
tinkama, paramą, kurią tas ūkininkas 
gavo 2013-aisiais finansiniais metais 
pagal vienkartinės išmokos už plotus 
schemą, kaip numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 73/2009, su teisių į išmokas, kurios 
tam ūkininkui suteikiamos 2020 m. 
gruodžio 31 d., verte ir pridedant pagal III 
antraštinės dalies 2 skirsnį apskaičiuotą
sumą, nesvarbu, ar ūkininkas tenkina 
atitikties sąlygas, ar ne.
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Or. fr

Pakeitimas 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, taikydamos objektyvius 
nediskriminacinius kriterijus, nustato teisių 
į išmokas vieneto vertę.  Visų pirma jos 
gali padidinti pirmą kartą skiriamų teisių 
į išmokas vertę arba taikyti skirtingas 
teisių į išmokas vertes ariamajai žemei, 
daugiametėms pievoms ir daugiamečiams 
pasėliams.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
paramos, kurią gavo ūkininkas, 
mažinimas būsimuoju laikotarpiu neturi 
būti didesnis nei nustatytas mažiausias 
20 % lygis, nedarant žalos ūkininko tuo 
laikotarpiu vykdytiems pardavimams ir 
pirkimams. Šis paramos sumažinimas 
apskaičiuojamas palyginant visų teisių į 
bendrąją išmoką, kurias ūkininkas turėjo 
2013 m. gruodžio 31 d., vertę arba, jei 
tinkama, paramą, kurią tas ūkininkas 
gavo 2013-aisiais finansiniais metais 
pagal vienkartinės išmokos už plotus 
schemą, kaip numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 73/2009, su teisių į išmokas, kurios 
tam ūkininkui buvo suteikiamos 2020 m. 
gruodžio 31 d., verte ir pridedant pagal III 
antraštinės dalies 2 skirsnį apskaičiuotą
sumą, nesvarbu, ar ūkininkas tenkina 
atitikties sąlygas, ar ne.

Or. fr
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Pakeitimas 1058
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 20 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. it

Pakeitimas 1059
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas. 

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 20 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. lv
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Pakeitimas 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 20 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. es

Pakeitimas 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 30 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

Or. it
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Pakeitimas 1062
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą,
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, apskaičiuodamos 1 
dalyje numatytą teisių į išmokas vieneto 
vertę gali apsiriboti nustatydamos sumą, 
kuri sudarytų ne mažiau kaip 40 % 
nacionalinės ar regionams taikomos 
viršutinės ribos, kuri nustatyta pagal 19 ar 
20 straipsnius ir kuriai prieš tai pritaikomas 
23 straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas.

Or. en

Pakeitimas 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą,
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, apskaičiuodamos 1 
dalyje numatytą teisių į išmokas vieneto 
vertę gali apsiriboti nustatydamos sumą, 
kuri sudarytų ne mažiau kaip 40 % 
nacionalinės ar regionams taikomos 
viršutinės ribos, kuri nustatyta pagal 19 ar 
20 straipsnius ir kuriai prieš tai pritaikomas 
23 straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas.

Or. en
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Pakeitimas 1064
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurios taikė 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą,
apskaičiuodamos 1 dalyje numatytą teisių į 
išmokas vieneto vertę gali apsiriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % nacionalinės ar 
regionams taikomos viršutinės ribos, kuri 
nustatyta pagal 19 ar 20 straipsnius ir 
kuriai prieš tai pritaikomas 23 straipsnio 1 
dalyje numatytas linijinis mažinimas.

2. Valstybės narės, apskaičiuodamos 1 
dalyje numatytą teisių į išmokas vieneto 
vertę gali apsiriboti nustatydamos sumą, 
kuri sudarytų ne mažiau kaip 40 % 
nacionalinės ar regionams taikomos 
viršutinės ribos, kuri nustatyta pagal 19 ar 
20 straipsnius ir kuriai prieš tai pritaikomas 
23 straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
mažinimas.

Or. en

Pakeitimas 1065
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

2a. Nukrypdami nuo šio straipsnio 2 
dalies, valstybės narės ir regionai, kurie 
įsteigė nuolatinį registrą visos žemės, kuri 
atitinka tiesioginėms išmokoms keliamus 
reikalavimus ir kuri kaip tokia deklaruota 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį paraiškose, teikiamose 
2014 paraiškų teikimo metais,(toliau –
reikalavimus atitinkantys hektarai), gali 
kiekvienais metais mažinti teisių į išmokas 
vieneto vertę tiek, kad šio straipsnio 5 
dalyje nurodytais metais visų teisių į 
išmokas vertės būtų lygios nuliui. Jei 
taikoma tokia nukrypti leidžianti nuostata, 
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valstybės narės ar regionai skiria 
papildomas išmokas ūkininkams; šios 
įmokos atitinka deklaruotų reikalavimus 
atitinkančių hektarų plotą, kuris 
padauginamas iš nacionalinės ar 
regioninės viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 ar 20 straipsnį, prieš tai 
pritaikius 23 straipsnio 1 dalyje numatytą 
linijinį mažinimą; ši riba padalijama iš 
valstybės narės ar regiono reikalavimus 
atitinkančių hektarų skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 
2 dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

Išbraukta.
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Valstybė narė, apskaičiuodama 
padidinimą, taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį ir 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą skirtą paramą, jei valstybė narė 
pagal šio reglamento IV antraštinę dalį 
atitinkamiems sektoriams nusprendžia 
netaikyti savanoriškos susietosios 
paramos.
Taikant pirmą pastraipą, 2013 m.
gruodžio 31 d. teises į išmokas turintis 
ūkininkas – tai ūkininkas, kuriam iki tos 
datos teisės į išmokas buvo skirtos arba 
galutinai perduotos.

Or. en

Pakeitimas 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 
2 dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 

Išbraukta.
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73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.
Valstybė narė, apskaičiuodama 
padidinimą, taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį ir 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą skirtą paramą, jei valstybė narė 
pagal šio reglamento IV antraštinę dalį 
atitinkamiems sektoriams nusprendžia 
netaikyti savanoriškos susietosios 
paramos.
Taikant pirmą pastraipą, 2013 m. 
gruodžio 31 d. teises į išmokas turintis 
ūkininkas – tai ūkininkas, kuriam iki tos 
datos teisės į išmokas buvo skirtos arba 
galutinai perduotos.

Or. en

Pakeitimas 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 
2 dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 

Išbraukta.
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teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

Or. en

Pakeitimas 1069
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, gali naudoti teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu gali būti padidinama 
bendros teisių į išmokas pagal bazinės 
išmokos schemą vertės, apskaičiuotos 
pagal 2 dalį, ir bendros 2013 m. gruodžio 
31 d. ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

Or. en
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Pagrindimas

Paramą už hektarą ir toliau turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai, taip būtų 
atspindimi pavienių ūkininkavimo tipų skirtumai.

Pakeitimas 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą, pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 taikant 
bendrosios išmokos schemą, teisių į 
išmokas, įskaitant specialiąsias teises į 
išmokas, kuriomis jis pasinaudojo 
2013 m., vertę. Todėl kiekvienų susijusio 
ūkininko teisių į išmokas vieneto vertė 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu 
padidinama bendros teisių į išmokas pagal 
bazinės išmokos schemą vertės, 
apskaičiuotos pagal 2 dalį, ir bendros, 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 taikant 
bendrosios išmokos schemą, teisių į 
išmokas, įskaitant specialiąsias teises į 
išmokas, kuriomis ūkininkas pasinaudojo 
2013 m., vertės skirtumo dalimi.

Or. it

Pakeitimas 1071
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą, pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 taikant 
bendrosios išmokos schemą, teisių į 
išmokas, įskaitant specialiąsias teises į 
išmokas, kuriomis jis prašė leisti 
pasinaudoti 2013 m., vertę. Todėl 
kiekvienų susijusio ūkininko teisių į 
išmokas vieneto vertė nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, kuriomis 
ūkininkas pasinaudojo 2013 m., vertės 
skirtumo dalimi.

Or. fr

Pagrindimas

Ūkininkui, kuris 2013 m. pasinaudojo teisėmis į išmokas, turėtų būti taikomas vienodinimo 
principas. Tarp ūkininko, kuris 2013 m. pasinaudojo teisėmis į išmokas, ir ūkių, kurie šių 
teisių turėjo 2013 m. gruodžio 31 d., gali būti skirtumų.

Pakeitimas 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 taikant esamą bendrosios 
išmokos schemą, jo turimų teisių į 
išmokas, įskaitant specialiąsias teises į 
išmokas, vertę. Todėl kiekvienų susijusio 
ūkininko teisių į išmokas vieneto vertė 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu 
padidinama bendros teisių į išmokas pagal
naują bendrosios išmokos schemą vertės, 
apskaičiuotos pagal 2 dalį, ir bendros 
2013 m. gruodžio 31 d. ūkininko, pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 taikant
esamą bendrosios išmokos schemą, turimų 
teisių į išmokas, įskaitant specialiąsias 
teises į išmokas, vertės skirtumo dalimi.

Or. en

Pakeitimas 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 

3. Valstybės narės, besinaudojančios 2 
dalyje numatyta galimybe, dalį viršutinės 
ribos, likusios pritaikius minėtą straipsnio 
dalį, naudoja teisių į išmokas vertei 
padidinti tais atvejais, kai bendra pagal 
bazinės išmokos schemą ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertė, apskaičiuota pagal 2 
dalį, yra mažesnė už bendrą 2013 m. 
gruodžio 31 d., pagal Reglamentą (EB) 
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Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi.

Nr. 73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, jo turimų teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises į išmokas, 
vertę. Todėl kiekvienų susijusio ūkininko 
teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu 
ar regionų lygmeniu padidinama bendros 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertės, apskaičiuotos pagal 2 dalį, 
ir bendros 2013 m. gruodžio 31 d. 
ūkininko, pagal Reglamentą (EB) Nr. 
73/2009 taikant bendrosios išmokos 
schemą, turimų teisių į išmokas, įskaitant 
specialiąsias teises į išmokas, vertės 
skirtumo dalimi. Tai taip pat turėtų būti 
taikoma smulkiesiems ūkininkams, nes jie 
teikia ekologinę naudą.

Or. ro

Pakeitimas 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, jei tinkama, regioniniu 
lygmeniu, sprendžia dėl metinių teisių į 
išmokas pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, jei tinkama, regioniniu 
lygmeniu, sprendžia dėl metinių teisių į 
išmokas pakeitimų.
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Or. en

Pakeitimas 1076
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali padidinti 
33 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
nacionalines viršutines ribas, kad būtų 
galima teikti pirmenybę nacionaliniu 
lygmeniu pasirinktiems paramos 
gavėjams, atitinkantiems apibrėžtį 
„aktyvus ūkininkas“ ir atrinktiems 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Apie šį 
sprendimą Komisijai pranešama iki 
2013 m. rugpjūčio 1 d.

Or. it

Pakeitimas 1077
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, apskaičiuodama 
padidinimą, taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį ir 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą skirtą paramą, jei valstybė narė 
pagal šio reglamento IV antraštinę dalį 
atitinkamiems sektoriams nusprendžia 
netaikyti savanoriškos susietosios 
paramos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1078
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, apskaičiuodama padidinimą, 
taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį ir 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą skirtą paramą, jei valstybė narė 
pagal šio reglamento IV antraštinę dalį 
atitinkamiems sektoriams nusprendžia 
netaikyti savanoriškos susietosios paramos.

Valstybė narė, apskaičiuodama padidinimą, 
taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį, 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą ir 2010 kalendoriniais metais 
pagal 132 straipsnį skirtą paramą, jei 
valstybė narė pagal šio reglamento IV 
antraštinę dalį atitinkamiems sektoriams 
nusprendžia netaikyti savanoriškos 
susietosios paramos.

Or. en

Pakeitimas 1079
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, apskaičiuodama padidinimą, 
taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį ir 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą skirtą paramą, jei valstybė narė 
pagal šio reglamento IV antraštinę dalį 
atitinkamiems sektoriams nusprendžia 
netaikyti savanoriškos susietosios paramos.

Valstybė narė, apskaičiuodama padidinimą, 
taip pat gali atsižvelgti į 2013 
kalendoriniais metais pagal Reglamento
(EB) Nr. 73/2009 52 straipsnį, 53 
straipsnio 1 dalį, 68 straipsnio 1 dalies b 
punktą ir 2010 kalendoriniais metais 
pagal 132 straipsnį skirtą paramą, jei 
valstybė narė pagal šio reglamento IV 
antraštinę dalį atitinkamiems sektoriams 
nusprendžia netaikyti savanoriškos 
susietosios paramos.

Or. en
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Pakeitimas 1080
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmą pastraipą, 2013 m. 
gruodžio 31 d. teises į išmokas turintis 
ūkininkas – tai ūkininkas, kuriam iki tos 
datos teisės į išmokas buvo skirtos arba 
galutinai perduotos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos apskaičiuoti teisių į išmokas 
vertę, valstybės narės, kurios, 
apskaičiuodamos 3 dalyje nurodytą 
padidinimą, taikė vienkartinės išmokos už 
plotus schemą, gali atsižvelgti į bendrą 
BIPS vertę, atskiras išmokas (2011) ar 
(2012), arba (2013), specialiąją paramą 
pagal 68 straipsnio 1b dalį ir (arba) 68 
straipsnio 1 dalies c punktą, kurią jos 
savo ūkininkams suteikė (2012) ar (2013), 
ir į papildomas nacionalines tiesiogines 
išmokas (2010) ar (2013), arba gali 
nustatyti skirtingas teisių į išmokas 
vieneto vertes už ariamosios žemės, pievų 
ir ekstensyviai naudojamų pievų hektarus.

Or. en
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Pakeitimas 1082
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos apskaičiuoti teisių į išmokas 
vertę, valstybės narės, kurios, 
apskaičiuodamos 3 dalyje nurodytą 
padidinimą, taikė vienkartinės išmokos už 
plotus schemą, gali atsižvelgti į bendrą 
BIPS vertę, atskiras išmokas (2011) ar 
(2012), arba (2013), specialiąją paramą 
pagal 68 straipsnio 1b dalį ir (arba) 68 
straipsnio 1 dalies c punktą, kurią jos 
savo ūkininkams suteikė (2012) ar (2013), 
ir į papildomas nacionalines tiesiogines 
išmokas (2010) ar (2013), arba gali 
nustatyti skirtingas teisių į išmokas 
vieneto vertes už ariamosios žemės, pievų 
ir ekstensyviai naudojamų pievų hektarus.

Or. en

Pakeitimas 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos apskaičiuoti teisių į išmokas 
vertę, valstybės narės, kurios, 
apskaičiuodamos 3 dalyje nurodytą 
padidinimą, taikė vienkartinės išmokos už 
plotus schemą, gali atsižvelgti į bendrą 
BIPS vertę už hektarą, atskiras išmokas, 
specialiąją paramą pagal 68 straipsnio 1 
dalies c punktą, kurią jos savo 
ūkininkams suteikė (2012) ar (2013), ir į 
papildomas nacionalines tiesiogines 
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išmokas (2010) ar (2013).

Or. en

Pakeitimas 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Valstybės narės, kurios taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą ir 
kurios pasinaudojo 2 dalyje nurodyta 
galimybe, remdamosi objektyviais ir 
nediskriminanciniais kriterijais, dalį 
viršutinės ribos, likusios pritaikius minėtą 
straipsnio dalį, naudoja ūkininkų, kurie 
2012 m. gavo papildomas nacionalines 
tiesiogines išmokas ar atskiras išmokas, 
teisių į išmokas vertei padidinti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios taiko BIPS, taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti skirtingą išmokų 
ūkininkams vertę, panašiai, kaip daroma valstybėse narėse, kuriose taikomas istorinis 
bendrosios išmokos schemos modelis.

Pakeitimas 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Priešingai, nei nustatyta 22 straipsnio 
3 dalyje, valstybės narės gali nuspręsti 
pritaikyti 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
skaičiavimus, neatsižvelgdamos į 
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specialiąsias teises į išmokas, kurias 
ūkininkas turėjo 2013 m. gruodžio 31 d. 
Valstybės narės, kurios naudojasi 
dabartinio 22 straipsnio 3a dalimi, taip 
pat gali padidinti ūkininkų, kurie 2013 m. 
pasinaudojo specialiosiomis teisėmis į 
išmokas, teisių į išmokas vieneto vertę. 
Padidėjimas gali sudaryti sumą, kuri yra 
ne didesnė už sumą, atitinkančią bazinę 
išmoką, kurią ūkininkas gavo pagal 
specialiąsias teises į išmokas 2013 m. 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
didžiausios skiriamos sumos pritaikius 22 
straipsnio 2 dalį, jei valstybė narė taiko ir 
22 straipsnio 3 ir 3a dalis, sumos, kuria 
padidinama teisių į išmokas vieneto vertė, 
perdavimo ir reikalaujamos minimalios 
veiklos taisykles, kurių ūkininkas turi 
paisyti, kad gautų didesnės vertės teises į 
išmokas pagal dabartinio 22 straipsnio 3a 
dalį. 22 straipsnio 5 ir 6 dalys mutatis 
mutandis taikomi 22 straipsnio 3a daliai.

Or. en

Pakeitimas 1086
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gali skirtis atsižvelgiant į žemės 
naudojimą;

Or. sl

Pakeitimas 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybės narės, kurios pagal 
18 straipsnio 1 ir 2 dalis nusprendžia 
išlaikyti esamas teises į išmokas, gali 
nuspręsti apskaičiuoti ūkininko turimų 
teisių į išmokas vertę kaip vienodą vertę 
kiekvienos teisės į išmokas atveju arba 
pakoreguodamos esamų teisių į išmokas 
vertę.

Or. en

Pagrindimas

Tos valstybės narės, kurios taiko regioninį modelį ir nusprendžia išlaikyti esamas savo teises į 
išmokas, taip pat turėtų turėti galimybę pereiti prie fiksuoto dydžio išmokų pagal savo 
ankstesnius sprendimus.

Pakeitimas 1088
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Tiesioginės paramos už hektarą lygis 
valstybėse narėse turėtų būti palaipsniui 
vienodinamas taikant tokias pačias 
priemones, kokios taikomos valstybių 
narių suvienodinimui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti ilgesniu adaptacijos laikotarpiu.

Pakeitimas 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė gali būti vienoda.

Or. en

Pakeitimas 1090
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė gali būti vienoda.

Or. en

Pagrindimas

Paramą už hektarą ir toliau turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai, taip būtų 
atspindimi pavienių ūkininkavimo tipų skirtumai.

Pakeitimas 1091
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip paraiškų teikimo metais, 
kuriuos nustato ir dėl kurių su Komisija 
sutaria valstybė narė, visų valstybės narės 
arba, jei taikomas 20 straipsnis, regiono 
teisių į išmokas vieneto vertė turi būti
pakoreguota taip, kad ji būtų vienodesnė; 
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siekiant tinkamai atsižvelgti į poveikį 
kiekvienoje valstybėje narėje ir būtinybę 
neleisti, kad itin sutriktų žemės ūkio 
gamybos pajėgumai valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2021 paraiškų teikimo 
metais visų teisių į išmokas vieneto vertė
valstybės narės arba, jei taikomas 20 
straipsnis, regiono:
a) teisių į išmokas vieneto vertė turi būti 
vienoda pagal 22 straipsnio 1 dalį;
b) vieneto vertė neturi nukrypti nuo 
vidutinės vieneto vertės daugiau kaip 
50 %.

Or. en

Pakeitimas 1093
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2021 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti arba
vienoda, kaip nurodyta 22 straipsnio 1 
dalyje, arba skirtis tam tikra procentine 
dalimi nuo vidutinės vertės, nurodytos 22 
straipsnio 1 dalyje.
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Or. fr

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama tam tikra veiksmų laisvė nustatant šios reformos 
greitį ir galutinį punktą. Šiuo pakeitimu tiesioginėms išmokoms siekiama taikyti tunelio 
metodą, naudojamą valstybių narių konvergencijai.

Pakeitimas 1094
Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2021 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.
Nepažeidžiant ankstesnės dalies, tuo 
atveju, kai taikoma 22 straipsnio 1 dalies 
antra pastraipa, visos valstybės narės ar 
regiono teisių į išmokas ariamajai žemei, 
pievoms ir daugiametėms ganykloms 
vieneto vertės turi būti vienodos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išlaikyti galimybę turėti skirtingas išmokas už hektarą ariamosios 
žemės ir daugiamečių pievų, kaip tai yra pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 49 
straipsnį.

Pakeitimas 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 

5. Ne vėliau kaip 2021 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
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taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turėtų būti vienoda.

Or. en

Pakeitimas 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2021 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Or. en

Pagrindimas

Vienas svarbus dalykas norint, kad perėjimas prie regioninio modelio būtų sėkmingas, yra 
tai, kad ūkininkams būtų skiriama užtektinai laiko pritaikyti verslo modelius ir veiklą prie 
naujos padėties, susijusios su teisėmis į išmokas, ypač tais atvejais, kai atsiranda didelių 
perskirstymų sektoriuose ir pagal gamybos modelius. Remiantis valstybių narių, kuriose 
perėjimas jau įvyko, patirtimi, Komisijos siūlomas penkerių metų laikotarpis yra 
nepakankamai ilgas.

Pakeitimas 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Valstybės narės baigia teisių į išmokas 
vienodinimo procesą vėliausiai 2022
paraiškų teikimo metais.
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Or. it

Pakeitimas 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2023 paraiškų teikimo 
metais visos valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisės į 
išmokas turi būti pakoreguotos iki 
mažiausios vertės, sudarančios iki 90 % 
vidutinės tos valstybės narės ar regiono
teisių į išmokas vertės.

Or. es

Pagrindimas

Paramos gavėjų vidaus suvienodinimo procesas turi būti labiau ribojamas ir vykdomas 
palaipsniui. Todėl suvienodinimo terminas turėtų būti pratęstas, kad valstybės narės ar 
regionai nebūtų įpareigoti taikyti fiksuoto dydžio sumos 2019 m., tačiau privalėtų pasiekti 
minimalaus suvienodinimo tikslą.

Pakeitimas 1099
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Per 10 metų nuo šio reglamento 
įgyvendinimo metų visų valstybės narės 
arba, jei taikomas 20 straipsnis, regiono 
teisių į išmokas vieneto vertė turi būti 
vienoda.

Or. en
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Pakeitimas 1100
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2024 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Or. bg

Pakeitimas 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2024 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytas dešimties metų pereinamasis laikotarpis prieš pradedant taikyti 
fiksuoto dydžio išmoką.

Pakeitimas 1102
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 5. Ne vėliau kaip 2024 paraiškų teikimo 
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metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Or. en

Pakeitimas 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2028 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Or. pt

Pakeitimas 1104
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų teisių į išmokas vieneto vertė
valstybėje narėje arba, jei taikomas 
20 straipsnis, regione: a) turi būti vienoda; 
arba b) neturi būti mažesnė nei 40 % už 
vidutinę vieneto vertę, o tiems, kurie 
gauna maždaug 45 % mažiau negu 
vidutinė vieneto vertė, palyginti su pačia 
vidutine verte, vertė turėtų būti 
palaipsniui didinama, kad atitiktų 
vidutinę vieneto vertę.

Or. en
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Pakeitimas 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų teisių į išmokas vieneto vertė
valstybėje narėje arba, jei taikomas 
20 straipsnis, regione:
a) turi būti vienoda;
arba
b) gali skirtis nuo vidutinės vieneto vertės 
ne daugiau kaip 40 proc.

Or. it

Pakeitimas 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų teisių į išmokas vieneto vertė 
valstybėje narėje arba, jei taikomas 
20 straipsnis, regione:

a) turi būti vienoda arba
b) gali skirtis nuo vidutinės vieneto vertės 
ne daugiau kaip 35 %.

Or. fr

Pakeitimas 1107
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų teisių į išmokas vieneto vertė
valstybėje narėje arba, jei taikomas 
20 straipsnis, regione: a) turi būti vienoda
arba b) nebūti mažesnė nei 30 % už 
vidutinę vieneto vertę.

Or. en

Pakeitimas 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi priartėti prie 
vienodos vieneto vertės, didžiausias 
leidžiamas skirtumas turi sudaryti dvi 
trečiąsias vidutinės vertės valstybėje 
narėje ar regione.

Or. es

Pagrindimas

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Pakeitimas 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visos valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisės į 
išmokas turi būti pakoreguotos iki 
mažiausios vertės, sudarančios iki 25 % 
vidutinės tos valstybės narės ar regiono
teisių į išmokas vertės.

Or. es

Pagrindimas

Paramos gavėjų vidaus suvienodinimo procesas turėtų geriau atspindėti siūlomą šalių 
konvergencijos lygį ir būti labiau ribojamas ir vykdomas palaipsniui. Todėl valstybės narės 
neturėtų būti įpareigotos taikyti regioninės fiksuoto dydžio sumos 2019 m., tačiau jos 
privalėtų pasiekti nustatytą minimalaus suvienodinimo tikslą; joms turėtų būti suteikta 
užtektinai lankstumo, kad galėtų pasinaudoti priemonėmis, kurias jos mano esant tinkamas.

Pakeitimas 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visos valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisės į 
išmokas turi būti pakoreguotos iki 
mažiausios vertės, sudarančios tam tikrą 
procentinę vidutinės tos valstybės narės ar 
regiono teisių į išmokas vertės dalį, kurią
turi nustatyti valstybė narė.

Or. es
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Pagrindimas

Paramos gavėjų vidaus suvienodinimo procesas turi būti labiau ribojamas ir vykdomas 
palaipsniui. Todėl valstybės narės ar regionai neturėtų būti įpareigoti taikyti fiksuoto dydžio 
sumos regionui ar valstybei narei 2019 m., tačiau privalėtų pasiekti minimalaus 
suvienodinimo tikslą.

Pakeitimas 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip 2019 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

5. Ne vėliau kaip pasibaigus finansinei 
programai, 2019 paraiškų teikimo metais 
visų valstybės narės arba, jei taikomas 20 
straipsnis, regiono teisių į išmokas vieneto 
vertė turi būti vienoda.

Or. en

Pakeitimas 1112
George Lyon, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės, taikydamos šio 
straipsnio 2, 3 ir 5 dalis, gali imtis 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
mažinant teises į išmokas ūkių lygiu 
išmokos, kuriomis buvo pasinaudota 
baigiantis pereinamajam laikotarpiui, 
būtų ne daugiau kaip 70 proc. mažesnės, 
nei tos, kurios buvo teikiamos 2014 m.

Or. en
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Pagrindimas

Tai alternatyva pranešėjo 56 pakeitimui. Tokio tipo koreguojamąsias priemones turėtų būti 
leidžiama taikyti tik valstybėse narėse, jų nuožiūra, siekiant išvengti pernelyg didelio 
perskirstymo pereinant prie regioninio modelio, tik išskirtiniais atvejais, kai ūkininkas 
prarastų 70 % ar daugiau išmokų.

Pakeitimas 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės, taikydamos šio 
straipsnio 2, 3 ir 5 dalis, imasi priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad mažinant teises į 
išmokas ūkių lygiu, 2020 m. teikiamos 
išmokos būtų ne daugiau kaip 30 proc. 
mažesnės, nei tos, kurios buvo teikiamos 
2013 m.

Or. en

Pakeitimas 1114
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės, taikydamos šio 
straipsnio 2, 3 ir 5 dalis, gali imtis 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
mažinant teises į išmokas ūkių lygiu 
2019 m. teikiamos išmokos turėtų būti ne 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės, nei tos, 
kurios buvo teikiamos 2013 m.

Or. en
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Pakeitimas 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, taikydamos šio 
straipsnio 2, 3 ir 5 dalis, gali imtis 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
mažinant teisėms į išmokas skiriamas 
lėšas ūkių lygiu 2019 m. teikiamos lėšos 
būtų ne daugiau kaip 20 proc. mažesnės, 
nei tos, kurios buvo teikiamos 2014 m.

Or. es

Pakeitimas 1116
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės, taikydamos šio 
straipsnio 2, 3 ir 5 dalis, gali imtis 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
mažinant teises į išmokas ūkių lygiu tam 
tikrą su valstybe nare sutartą datą 
teikiamos išmokos būtų ne daugiau kaip 
10 proc. mažesnės, nei tos, kurios buvo 
teikiamos 2013 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne vėliau kaip 2024 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Or. fr

Pakeitimas 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, remdamosi 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais, gali nustatyti teisių į išmokas 
vieneto vertės įvertinimo atsižvelgiant į 
gamybos tipą sistemą, visų pirma siekiant 
atsižvelgti į skirtingų tipų gamybos 
pajamų už hektarą skirtumus. 

Or. fr

Pakeitimas 1119
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės gali siekti
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nustatyti veiksmus, kurių turi 
imtis. Tie veiksmai gali apimti 
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objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

vadovaujantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais atliekamus 
metinius laipsniškus su teisėmis į išmokas 
susijusius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Paramą už hektarą ir toliau turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai, taip būtų 
atspindimi pavienių ūkininkavimo tipų skirtumai.

Pakeitimas 1120
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę. 
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę. 
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Jei 2013 m. gruodžio 31 d. neturėta jokių 
teisių į išmokas ar 2013 m. gruodžio 31 d. 
turėtų teisių į išmokas vertė yra mažesnė 
už nacionalinį ar regioninį vidurkį, kaip 
nustatyta 22 straipsnio 1 dalyje, tai šios
teisės į išmokas padidinamos atsižvelgiant 
į daugiausia 100 hektarų ir į turimų lėšų 
sumą, dėl to, kad buvo sumažintos teisės į 
išmokas, kurių vertė 2013 m. gruodžio 
31 d. buvo didesnė nei nacionalinis ar 
regioninis vidurkis, kaip nustatyta 22 
straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas
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Vieneto vertės suvienodinimas 2019 m. tam tikrais atvejais gali sukelti per daug problemų. 
Taigi valstybėms narėms turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo, kad jos pačios galėtų 
spręsti, kokia sparta atlikti vienodinimą, kad nekiltų grėsmės valstybės narės produktyviausių 
ūkininkų gyvybingumui.

Pakeitimas 1121
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

6. Taikydamos 2, 3 ir 5 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę, 
atsižvelgdamos į 22 straipsnio 5 dalyje 
nurodytą procentinę dalį. Todėl iki 
2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės 
nustato procentines dalis ir veiksmus, 
kurių turi imtis. Tie veiksmai turi apimti 
metinius su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.  Procentinės dalys ir etapai 
nustatomi vadovaujantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie gali 
apimti veiklos intensyvumą.

Or. fr

Pagrindimas

Padėtis įvairiose valstybėse narėse gerokai skiriasi. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikiama veiksmų laisvė, kurios reikia norint nustatyti šios reformos greitį ir galutinį 
punktą. Joms taip pat turėtų būti leidžiama apriboti ūkininkų prarandamas lėšas. Kadangi 
ūkio veiklos intensyvumas šiuo atžvilgiu yra svarbus veiksnys, į jį turėtų būti atsižvelgiama 
darant šiuos pasirinkimus.

Pakeitimas 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

6. Taikydamos 2, 3 ir 5 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę, 
jei taikoma, atsižvelgdamos į procentinę 
dalį, nustatytą pagal 22 straipsnio 5 dalį.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. spalio 31 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

Or. es
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į laiką, kurio reikia, kad Komisija priimtų reglamentus, Ispanijai būtų praktiškai 
neįmanoma pranešti Komisijai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi, kad įgyvendintų naują paramos 
modelį iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Siūlome pratęsti terminą iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

Or. es

Pakeitimas 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.

6. Taikydamos 2 ir 3 dalis ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės siekia 
nacionaliniu arba regionų lygmeniu 
apytikriai sulyginti teisių į išmokas vertę.
Todėl iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės nustato veiksmus, kurių turi imtis.
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Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

Tie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.

Or. es

Pagrindimas

Šio termino neįmanoma laikytis atsižvelgiant į laiką, kurį užimtų su šiuo pasiūlymu susijusi 
procedūra.

Pakeitimas 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamosi objektyvių ir 
nediskriminacinių kriterijų, nustatytų 20 
straipsnyje, valstybės narės ar regionai, 
kuriuose esama smulkių galvijų, avių ar 
ožkų ūkių, gali teikti šiems sektoriams 
susietąją paramą, nurodytą IV 
antraštinėje dalyje. Komisijai turi būti 
pateikiama užtektinai priežasčių, kokiu 
atveju procentine dalimi grindžiama lėšų, 
kurias valstybė narė gali skirti susietajai 
paramai, nacionalinė viršutinė riba gali 
būti padidinta, jei tenkinamos 39 
straipsnio 3 dalies nuostatos.

Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie galvininkystės, avininkystės ir ožkininkystės sektorius, Europos institucijoms turi 
būti visiškai aiškiai pasakyta, kad pasiūlymą dėl naujos BŽŪP mes laikome iš esmės 
žemdirbystės pobūdžio pasiūlymu ir kad nebuvo atsižvelgta į gyvulininkystės sektorius, kurie 
turi gauti paramą iki 2013 m. Šie sektoriai nebuvo traktuojami sąžiningai ir proporcingai, 
todėl reikėtų rasti alternatyvų sprendimą, kad šie sektoriai būtų įtraukti. 
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Pakeitimas 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į vienodinimo proceso raidą, 
valstybės narės turi iki 2016 m. rugpjūčio 
1 d. persvarstyti vienodinimo priemones, 
kurios įsigalioja metų, kurie eina po 
persvarstymo proceso, sausio 1 d.

Or. es

Pakeitimas 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į vienodinimo proceso raidą, 
valstybės narės turi iki 2016 m. rugpjūčio 
1 d. persvarstyti vienodinimo priemones, 
kurios įsigalioja metų, kurie eina po 
persvarstymo proceso, sausio 1 d.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma tarpinė vienodinimo priemonių peržiūra, kad būtų galima atlikti 
reikalingus pakeitimus.

Pakeitimas 1129
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į konvergencijos proceso 
raidą, valstybės narės turi iki 2016 m. 
rugpjūčio 1 d. persvarstyti konvergencijos 
priemones, kurios įsigalioja metų, kurie 
eina po persvarstymo proceso, sausio 1 d.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas siūlomas siekiant patikrinti rezultatus ir atlikti korekcijas, kad būtų pasiekti 
nustatyti tikslai.

Pakeitimas 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Valstybių narių teisių į išmokas vertės 

vienodinimas
1. Iki 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos galiojimo pabaigos 
tiesioginė parama turi būti sąžiningai 
paskirstyta visoje Sąjungoje, kad būtų 
visiškai suvienodinta tiesioginė parama 
ūkininkų pajamoms visose valstybėse 
narėse.
2. Siekdama 1 dalyje nustatyto 
suvienodinimo tikslo, Komisija ne vėliau 
kaip 2012 m. pabaigoje pateikia 
pasiūlymą, kuriame nustatomas jo 
įgyvendinimo metodas ir tvarkaraštis. 
Šiame pasiūlyme nustatomos tarpinės 
išmokų už hektarą suvienodinimo 
pakopos norint pasiekti visišką 
suvienodinimą iki nurodytos datos. 
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3. Šį 1 ir 2 dalyse nurodytą vienodinimą 
turėtų proporcingai finansuoti visos 
valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis viršija Sąjungos vidurkį.
4. Nepaisant suvienodinimo, kurį reikia 
pasiekti pagal 1 dalį, turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į atlyginimų ir žaliavų 
kainų skirtumus valstybėse narėse. 
Komisija atsižvelgia į šiuos skirtumus 2 
dalyje nurodytame pasiūlyme.

Or. pt

Pakeitimas 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a straipsnis
Vienkartinės išmokos už plotus schema

1. Nukrypdamos nuo 1 skyriaus, valstybės 
narės, kurios 2013 m. gruodžio 31 d. taiko 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 V 
antraštinėje dalyje nustatytą vienkartinės 
išmokos už plotus schemą, gali teikti 
paramą ūkininkams pagal šį skyrių.
2. Vienkartinė išmoka už plotus skiriama 
kartą per metus. Ji apskaičiuojama pagal 
28b straipsnį nustatytą metinę 
nacionalinę viršutinę ribą padalijus iš 
kiekvienos atitinkamos valstybės narės 
žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
nustatyto pagal 28d straipsnį.
3. Atitinkamos valstybės narės praneša 
Komisijai, ar jos ketina baigti taikyti 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
iki paskutiniųjų jos taikymo metų 
rugpjūčio 1 d. Baigus taikyti vienkartinės 
išmokos už plotus schemą, laikantis 
atitinkamų Sąjungos taisyklių ir teisės 
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aktų taikoma bazinės išmokos schema.

Or. en

Pakeitimas 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
1. Valstybės narės, kurios taiko regioninį 
modelį pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009, kasmet gali teikti 
ūkininkams kompensaciją už tai, kad 
moduliuojant panaikinama 5 000 EUR 
išmoka. Be to, smulkiesiems ir 
vidutiniams ūkiams atitinkama suma gali 
būti dar padidinta.
2. Siekdamos finansuoti papildomą 1 
dalyje nurodytą sumą, valstybės narės iki 
(xx) rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti 
panaudoti iki 5 % II priede nurodytos 
nacionalinės viršutinės ribos. Visa 
parama smulkiesiems ūkiams (V 
antraštinė dalis) ir papildoma šioje dalyje 
numatyta suma neturėtų viršyti 10 % 
valstybių narių nacionalinės viršutinės 
ribos.

Or. de

Pakeitimas 1133
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a straipsnis
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1. Nukrypdamos nuo 22 straipsnio, 
valstybės narės gali apytikriai 
suvienodinti teisių į išmokas vertę 
nacionaliniu ar regioniniu lygmenimis, 
kad teisių į išmokas vieneto vertė kažkiek 
suvienodėtų, tačiau nebūtų visiškai 
vienoda, kaip vienodos nacionalinės ar 
regioninės vertės 2019 paraiškų teikimo 
metais. Naudojant vienodinimo metodą 
turi būti pakoreguotos bent vertės, kurios 
yra 90 % mažesnės už vidurkį, t. y. turi 
būti panaikinama viena trečioji spragos 
tarp jų pradinio dydžio, kaip nurodyta 
paskesnėje 3 dalyje, ir šio dydžio dalis. Šis 
vienodinimas turi būti finansuojamas 
mažinant teisių į išmokas, kurios yra 
didesnės už nacionalinį ar regioninį 
vidurkį, vertes.
2. Taikydamos 1 dalį ir vadovaudamosi 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
valstybės narės nustato veiksmus, kurių 
turi būti imtasi iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
Šie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.
Apie pirmoje pastraipoje nurodytus 
veiksmus Komisija informuojama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos.
3. Valstybės narės, kurios taiko 1 dalį, 
apskaičiuoja bendrą pradinę pavieniam 
ūkininkui skiriamų teisių į išmokas vertę 
atsižvelgdamos į bendrą teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises, kurių 
ūkininkas turėjo 2013 m. gruodžio 31 d. 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 
taikant bendrosios išmokos schemą, vertę. 
Bendra ūkininkui skirtų teisių į išmokas 
suma sumažinama procentais išreikštu 
skirtumu tarp Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 VIII priede nustatytos 
nacionalinės viršutinės ribos ir pagal 19 ir 
20 straipsnius nustatytos nacionalinės 
ribos, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
sumažinimas. Ūkininko teisių į išmokas 
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vieneto vertė apskaičiuojama padalijant 
bendrą pagal šį straipsnį nustatytą vertę iš 
teisių į išmokas, kurios jam buvo skirtos 
pagal 21 straipsnio 2 dalį, skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sušvelninti pasiūlymo suvienodinti išmokas iki fiksuoto dydžio sumos iki 2019 m. 
padarinius, siūlomas pakeitimas, kuriuo nustatomas dalinis, o ne visiškas suvienodinimas.  1 
dalyje numatomas apytikris suvienodinimas.  2 dalyje numatomi veiksmai ir tvarkaraštis.  3 
dalyje sprendžiama, kaip apskaičiuoti pradinę teisių į išmokas 2014 m. vertę ir ji susiejama su 
teisių, kurių turėta 2013 m. pabaigoje, verte, pritaikyta taip, kad būtų galima sumažinti 
metinę viršutinę ribą ar atlikti bet kokius kitus susijusius pakeitimus.

Pakeitimas 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
1. Nepaisydamos 22 straipsnio, valstybės 
narės gali pakoreguoti teisių į išmokas 
vertę nacionaliniu ar regioniniu 
lygmenimis taip, kad ji kažkiek 
suvienodėtų, tačiau nepasiektų to paties 
dydžio, kaip vienoda nacionalinio ar 
regioninio lygmens vertė nuo 2019 
paraiškų teikimo metų.

2. Taikydamos pirmiau minėtą dalį ir 
vadovaudamosi bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, valstybės narės nustato 
veiksmus, kurių turi būti imtasi iki 
2013 m. rugpjūčio 1 d. Tie veiksmai turi 
apimti vadovaujantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais atliekamus 
metinius laipsniškus su teisių į išmokas 
verte susijusius pakeitimus.
3. Valstybės narės, kurios pasirenka 
taikyti šio straipsnio 1 dalį, apskaičiuoja 
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bendrą pradinę pavieniam ūkininkui 
skiriamų teisių į išmokas vertę 
vadovaudamosi bendra teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises, kurių 
ūkininkas turėjo 2013 m. gruodžio 31 d. 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 
taikant bendrosios išmokos schemą, verte. 
Bendra ūkininkui skirtų teisių į išmokas 
suma sumažinama taip, kad būtų 
proporcinga procentais išreikštam 
skirtumui tarp Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 VIII priede nustatytos 
nacionalinės viršutinės ribos ir pagal 19 ir 
20 straipsnius nustatytos nacionalinės 
ribos, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
sumažinimas. Bendra kiekvienam 
ūkininkui skirtų teisių į išmokas vieneto 
vertė apskaičiuojama padalijant bendrą 
pagal šio straipsnio nuostatas nustatytą 
vertę iš teisių į išmokas, kurios jam buvo 
skirtos pagal 21 straipsnio 2 dalį, 
skaičiaus.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėse narėse, kurios ir toliau taiko istoriškai susiklosčiusius referencinius išmokų 
dydžius ir kuriose ūkininkavimas yra įvairių formų, lėšų perskirstymas tarp gavėjų ir sektorių, 
o tai reiškia naują paramos modelį, galėtų itin paveikti ekonominį ūkių gyvybingumą. Taigi 
manome, kad paramos gavėjams taikomas suvienodinimas turėtų būti laipsniškesnis ir labiau 
ribojamas.

Pakeitimas 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
1. Nukrypdamos nuo 22 straipsnio 
nuostatų, valstybės narės gali pasirinkti 
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dalinio suvienodinimo būdą, kurio tikslas 
būtų laipsniškai priartinti  teisių į išmokas 
vertę su prie vienodos vieneto vertės, 
nustatytos nacionaliniu ar regioniniu 
lygmeniu, kaip apibrėžta 22 straipsnio 5 
dalyje.
2. Valstybės narės, besinaudojančios 1 
dalyje numatyta galimybe ir laikydamosi 
objektyvių ir nediskriminacinių kriterijų, 
nustato laipsnišką įvairių teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises, kurių 
ūkininkas turėjo 2013 m., kompensacijas. 
proporcingai paskirstydamos nuostolius ir 
pelną ūkininkams, kurie turi teisių į 
išmokas, ir remdamosi teisių į išmokas 
verte.
3. Valstybės narės, besinaudojančios 1 
dalyje numatyta galimybe, nustato 
nacionalinį teisių į bazinę išmoką 
suvienodinimo planą, kuriame nustato 
teisių į išmokas vertės kompensavimo 
kriterijus, taikomus kartą per metus. 
Nacionaliniame suvienodinimo plane gali 
būti nustatyta didžiausia viršutinė teisių į 
išmokas riba, taikoma kartą per metus. 
Atitinkamos sutaupytos lėšos naudojamos 
siekiant paspartinti teisių į išmokas, kurių 
vertė mažesnė nei vienoda vieneto vertė, 
kaip nustatyta 22 straipsnio 5 dalyje, 
vienodinimo procesą.
4. Finansiniai ištekliai, naudojami 
vykdant vienodinimo procesą, turėtų 
sudaryti bent 40 % nacionalinės ar 
regioninės viršutinės ribos, nustatytos 
pagal 19 ar 20 straipsnius, prieš tai 
pritaikius 23 straipsnio 1 dalyje numatytą 
linijinį mažinimą.

Or. en

Pakeitimas 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 b straipsnis
Vienkartinės išmokos už plotus schemos 

viršutinė riba
1. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
vienkartinės išmokos už plotus schemos 
metinę nacionalinę viršutinę ribą, iš II 
priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos atimdama pagal 33, 35, 37 
ir 39 straipsnius nustatytinas metines 
sumas. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
2. Kiekvienais metais kiekvienos valstybės 
narės bendra teisių į išmokas pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
suma turi būti lygi Komisijos pagal 1 dalį 
nustatytai atitinkamai nacionalinei 
viršutinei ribai.
3. Jei Komisijos pagal 1 dalį nustatyta 
viršutinė riba pakinta, palyginti su 
ankstesniais metais, arba vienkartinės 
išmokos už plotus tam tikrais metais 
viršija Komisijos pagal 1 dalį nustatytą 
viršutinę ribą, valstybė narė linijiniu būdu 
sumažina arba padidina nacionalinę 
sumą už hektarą, taikomą toje valstybėje 
narėje, kad užtikrintų 2 dalies laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c straipsnis (naujas)



PE492.793v01-00 114/167 AM\907854LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 c straipsnis
Plotas pagal vienkartinės išmokos už 

plotus schemą
1. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
žemė pagal vienkartinės išmokos už plotus 
schemą yra jos naudojamos žemės ūkio 
paskirties žemės dalis.
2. Šiame skyriuje „naudojama žemės ūkio 
paskirties žemė“ yra visas reikalavimus 
atitinkančių hektarų, kaip apibūdinta 25 
straipsnio 2 ir 3 dalyse, plotas.
3. Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, 2 dalyje nurodytais 
reikalavimus atitinkančiais hektarais 
ūkininkas turi naudotis valstybės narės 
nustatytą dieną, kuri turi būti ne vėlesnė 
kaip tos valstybės narės nustatyta diena, 
iki kurios gali būti keičiama pagalbos 
paraiška, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 73 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 d straipsnis
Vidaus vienodinimas

1. Nukrypdamos nuo 22 straipsnio, 
valstybės narės gali apytikriai 
suvienodinti teisių į išmokas vertę 
nacionaliniu ar regioniniu lygmenimis, 
kad teisių į išmokas vieneto vertė kažkiek 
suvienodėtų, tačiau nebūtų visiškai 
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vienoda, kaip vienodos nacionalinės ar 
regioninės vertės 2019 paraiškų teikimo 
metais. Naudojant vienodinimo metodiką 
turi būti pakoreguotos bent vertės, kurios 
yra 90 % mažesnės už vidurkį, t. y. turi 
būti panaikinama viena trečioji spragos 
tarp jų pradinio dydžio, kaip nurodyta 
paskesnėje 3 dalyje, ir šio dydžio dalis. Šis 
vienodinimas turi būti finansuojamas 
mažinant teisių į išmokas, kurios yra 
didesnės už nacionalinį ar regioninį 
vidurkį, vertes.
2. Taikydamos 1 dalį ir vadovaudamosi 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
valstybės narės nustato veiksmus, kurių 
turi būti imtasi iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
Šie veiksmai turi apimti vadovaujantis 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais atliekamus metinius laipsniškus 
su teisėmis į išmokas susijusius 
pakeitimus.
Apie pirmoje pastraipoje nurodytus 
veiksmus Komisija informuojama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos.
3. Valstybės narės, kurios taiko 1 dalį, 
apskaičiuoja bendrą pradinę pavieniam 
ūkininkui skiriamų teisių į išmokas vertę 
atsižvelgdamos į bendrą teisių į išmokas, 
įskaitant specialiąsias teises, kurių 
ūkininkas turėjo 2013 m. gruodžio 31 d. 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 
taikant bendrosios išmokos schemą, vertę. 
Bendra ūkininkui skirtų teisių į išmokas 
suma sumažinama procentais išreikštu 
skirtumu tarp Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 VIII priede nustatytos 
nacionalinės viršutinės ribos ir pagal 19 ir 
20 straipsnius nustatytos nacionalinės 
ribos, kuriai prieš tai pritaikomas 23 
straipsnio 1 dalyje numatytas linijinis 
sumažinimas. Ūkininko teisių į išmokas 
vieneto vertė apskaičiuojama padalijant 
bendrą pagal šį straipsnį nustatytą vertę iš 
teisių į išmokas, kurios jam buvo skirtos 
pagal 21 straipsnio 2 dalį, skaičiaus.
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Or. en

Pakeitimas 1139
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
nacionalinio ar regioninio lygmens
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 1140
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
nacionalinio ar regioninio lygmens
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
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poreikius.

Or. en

Pakeitimas 1141
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 
4 dalyje nustatytus 2014 m. išmokų 
skyrimo poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu gali taikyti linijinį procentinio 
dydžio mažinimą. Jei pagrįsta, valstybės 
narės gali savo nuožiūra taikyti kitą 
mechanizmą nei linijinis sumažinimas. 

Or. en

Pakeitimas 1142
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės teises į išmokas iš 
nacionalinio rezervo nustato 
vadovaudamosi objektyviais kriterijais ir 
siekdamos užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir išvengti rinkos bei 
konkurencijos iškraipymo.

3. Valstybės narės teises į bazines išmokas
ir į išmokas, numatytas šio reglamento 2 
skyriaus 29, 30, 31 ir 32 straipsniuose, iš 
nacionalinio rezervo nustato 
vadovaudamosi objektyviais kriterijais ir 
siekdamos užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir išvengti rinkos bei 
konkurencijos iškraipymo.
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Or. en

Pakeitimas 1143
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos ir išmokų, numatytų šio 
reglamento 2 skyriaus 29, 30, 31 ir 32 
straipsniuose, taikymo metais bazinės 
išmokos schemos viršutinei ribai 
nacionaliniu lygmeniu taiko linijinį 
procentinio dydžio mažinimą. Šis 
mažinimas neturi viršyti 3 %, išskyrus 
atvejus, jei reikia patenkinti 4 dalyje 
nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Jei tinkama, valstybės narės 
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3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 
4 dalyje nustatytus 2014 m. išmokų 
skyrimo poreikius.

regioniniu lygmeniu nustato mažinimo, 
kuris turi būti taikomas 2014 m.. lygį ir,
jei reikia, gali taikyti papildomą mažinimą 
ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Mažinimo lygį, kurį reikia taikyti siekiant finansuoti nacionalinį rezervą, turėtų nustatyti 
valstybės narės ir regionai.

Pakeitimas 1145
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 
4 dalyje nustatytus 2014 m. išmokų 
skyrimo poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Jei tinkama, valstybės narės 
nustato mažinimo, kuris turi būti 
taikomas 2014 m.. lygį ir, jei reikia, gali 
taikyti papildomą mažinimą ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio rezervo mažinimas turėtų atitikti paklausą, o ne būti ribojamas taikant savo 
nuožiūra nustatytą procentinę dalį, taip pat turėtų būti numatyta nuostata, kaip patenkinti 
poreikius ateityje.

Pakeitimas 1146
Csaba Sándor Tabajdi
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. 2014 m. šis mažinimas neturi 
viršyti 5 %, išskyrus atvejus, jei reikia 
patenkinti 4 dalyje nustatytus išmokų 
skyrimo poreikius. Nuo 2015-ųjų 
finansinių metų valstybės narės 
kiekvienais metais mažinimo ribą gali 
nustatyti pagal išmokų skyrimo poreikius.

Or. en

Pakeitimas 1147
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. 2014 m. šis mažinimas neturi 
viršyti 3 %, išskyrus atvejus, jei reikia 
patenkinti 4 dalyje nustatytus išmokų 
skyrimo poreikius. Po 2014 m. valstybės 
narės kiekvienais metais mažinimo ribą 
gali nustatyti pagal išmokų skyrimo 
poreikius.

Or. bg
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Pakeitimas 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais. Tuo 
tikslu valstybės narės bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą 2014 m. šis mažinimas neturi 
viršyti 3 %, išskyrus atvejus, jei reikia 
patenkinti 4 dalyje nustatytus 2014 m. 
išmokų skyrimo poreikius. Po 2014 m. 
valstybės narės kiekvienais metais 
mažinimo ribą gali nustatyti pagal išmokų 
skyrimo poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Perėjus prie regioninio modelio, po pirmųjų taikymo metų nacionalinio rezervo gali 
nebereikėti. Valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti labiausiai jų poreikius 
atitinkančią procentinę dalį, netgi 0 %, jei lėšų nereikia.

Pakeitimas 1149
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 

1. Kiekviena valstybė narė ar, jei taikoma 
6 straipsnio 2a dalis, regionas sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
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lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius. Valstybės narės ar regionai, 
siekdami finansuoti nacionalinį rezervą, 
kiekvienais metais gali taikyti linijinį 
viršutinės bazinės išmokos ribos 
mažinimą nacionaliniu ar regionu
lygmenimis. Metinį mažinimo lygį gali 
nustatyti valstybė narė ar regionas. 

Or. en

Pakeitimas 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 4 
dalyje nustatytus 2014 m. išmokų skyrimo 
poreikius.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
nacionalinį rezervą. Tuo tikslu valstybės 
narės, siekdamos sudaryti nacionalinį 
rezervą, pirmaisiais bazinės išmokos 
schemos taikymo metais bazinės išmokos 
schemos viršutinei ribai nacionaliniu 
lygmeniu taiko linijinį procentinio dydžio 
mažinimą. Šis mažinimas neturi viršyti 
3 %, išskyrus atvejus, jei reikia patenkinti 5 
dalies aa punkte nustatytus 2014 m. 
išmokų skyrimo poreikius.

Or. en

Pakeitimas 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali padidinti 
33 straipsnio 1 dalyje ir 35 straipsnio 1 
dalyje nurodytas nacionalines viršutines 
ribas, kad būtų galima teikti pirmenybę 
nacionaliniu lygmeniu pasirinktiems 
paramos gavėjams, atitinkantiems 
apibrėžtį „aktyvus ūkininkas“ ir 
atrinktiems remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, taip pat 
remiantis pasėlių socialine, ekonomine 
svarba ir jų svarba aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu. Apie šį sprendimą 
Komisijai pranešama iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d.

Or. it

Pakeitimas 1152
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

Išbraukta.

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą 
vykdančio juridinio asmens. Juridinį 
asmenį kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) 
asmuo (-enys) savo vardu ir savo paties (-
čių) rizika negali būti vykdęs (-ę) jokios 
žemės ūkio veiklos arba penkerius metus 
iki juridinio asmens vykdomos žemės ūkio 
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veiklos pradžios negali būti kontroliavęs (-
ę) žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. en

Pakeitimas 1153
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

Išbraukta.

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą 
vykdančio juridinio asmens. Juridinį 
asmenį kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) 
asmuo (-enys) savo vardu ir savo paties (-
čių) rizika negali būti vykdęs (-ę) jokios 
žemės ūkio veiklos arba penkerius metus 
iki juridinio asmens vykdomos žemės ūkio 
veiklos pradžios negali būti kontroliavęs (-
ę) žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. en

Pakeitimas 1154
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

Išbraukta.

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą 
vykdančio juridinio asmens. Juridinį 
asmenį kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) 
asmuo (-enys) savo vardu ir savo paties (-
čių) rizika negali būti vykdęs (-ę) jokios 
žemės ūkio veiklos arba penkerius metus 
iki juridinio asmens vykdomos žemės ūkio 
veiklos pradžios negali būti kontroliavęs (-
ę) žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. en

Pakeitimas 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

Išbraukta.

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
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ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą 
vykdančio juridinio asmens. Juridinį 
asmenį kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) 
asmuo (-enys) savo vardu ir savo paties (-
čių) rizika negali būti vykdęs (-ę) jokios 
žemės ūkio veiklos arba penkerius metus 
iki juridinio asmens vykdomos žemės ūkio 
veiklos pradžios negali būti kontroliavęs (-
ę) žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. en

Pakeitimas 1156
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą gali 
naudoti nacionaliniu ar regioniniu 
lygmeniu, siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą gali 
naudoti siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems naujiems sektoriaus 
dalyviams ir jauniesiems ūkininkams.
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Or. en

Pagrindimas

Nacionalinis rezervas turi būti naudojamas ne vien tik jauniesiems ūkininkams, bet ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

Pakeitimas 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą gali 
naudoti siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio priemonės susiję su jaunaisiais ūkininkais ir yra veiksmingas būdas paremti 
ir paskatinti naujus sektoriaus dalyvius, todėl pirmojo ramsčio priemonės valstybėms narėms
turi būti taikomos savanorišku pagrindu.

Pakeitimas 1159
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į bazines išmokas
ir išmokas, numatytas šio reglamento 2 
skyriaus 29–31 ir 32 straipsniuose,
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems sektoriaus dalyviams.
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Or. en

Pakeitimas 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ir naujiesiems 
ūkininkams.

Or. fr

Pakeitimas 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems sektoriaus dalyviams.

Or. en

Pakeitimas 1162
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems jauniesiems ūkininkams.

4. Valstybės narės nacionalinį rezervą 
naudoja siekdamos teises į išmokas 
pirmiausia skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems naujiesiems ūkininkams.

Or. fr

Pakeitimas 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą vykdančio 
juridinio asmens. Juridinį asmenį 
kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-
enys) savo vardu ir savo paties (-čių) rizika 
negali būti vykdęs (-ę) jokios žemės ūkio 
veiklos arba penkerius metus iki juridinio 
asmens vykdomos žemės ūkio veiklos 
pradžios negali būti kontroliavęs (-ę) 
žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ar naujieji
ūkininkai“ – ūkininkai, atitinkantys 36 
straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, savo 
vardu ir savo paties rizika nevykdę jokios 
žemės ūkio veiklos arba penkerius metus 
iki naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą vykdančio 
juridinio asmens. Juridinį asmenį 
kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-
enys) savo vardu ir savo paties (-čių) rizika 
negali būti vykdęs (-ę) jokios žemės ūkio 
veiklos arba penkerius metus iki juridinio 
asmens vykdomos žemės ūkio veiklos 
pradžios negali būti kontroliavęs (-ę) 
žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. fr

Pakeitimas 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą vykdančio 
juridinio asmens. Juridinį asmenį 
kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-
enys) savo vardu ir savo paties (-čių) rizika 
negali būti vykdęs (-ę) jokios žemės ūkio 
veiklos arba penkerius metus iki juridinio 
asmens vykdomos žemės ūkio veiklos 
pradžios negali būti kontroliavęs (-ę) 
žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai ar 
nauji sektoriaus dalyviai“ – ūkininkai, 
atitinkantys, jei tinkama, 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą vykdančio 
juridinio asmens. Juridinį asmenį 
kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-
enys) savo vardu ir savo paties (-čių) rizika 
negali būti vykdęs (-ę) jokios žemės ūkio 
veiklos arba penkerius metus iki juridinio 
asmens vykdomos žemės ūkio veiklos 
pradžios negali būti kontroliavęs (-ę) 
žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. en

Pakeitimas 1165
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys jaunieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą vykdančio 
juridinio asmens. Juridinį asmenį 
kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-
enys) savo vardu ir savo paties (-čių) rizika 
negali būti vykdęs (-ę) jokios žemės ūkio 
veiklos arba penkerius metus iki juridinio 
asmens vykdomos žemės ūkio veiklos 

Taikant pirmą pastraipą, „žemės ūkio 
veiklą pradedantys naujieji ūkininkai“ –
ūkininkai, atitinkantys 36 straipsnio 2 
dalyje nustatytas sąlygas, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą vykdančio 
juridinio asmens. Juridinį asmenį 
kontroliuojantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-
enys) savo vardu ir savo paties (-čių) rizika 
negali būti vykdęs (-ę) jokios žemės ūkio 
veiklos arba penkerius metus iki juridinio 
asmens vykdomos žemės ūkio veiklos 
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pradžios negali būti kontroliavęs (-ę) 
žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

pradžios negali būti kontroliavęs (-ę) 
žemės ūkio veiklą vykdančio juridinio 
asmens.

Or. fr

Pakeitimas 1166
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
Nr. [..] [RD] 2 straipsnio 1 dalies u punktą 
gali nustatyti daugiau objektyvių kriterijų, 
taikomų naujiems ūkininkauti 
pradedantiems dalyviams, kad jie galėtų 
atitikti iš nacionalinio rezervo skiriamų 
teisių į išmokas reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinis rezervas būtų tinkamai skiriamas tikriems jauniesiems 
ūkininkams, kurie pradeda žemės ūkio veiklą, reikia numatyti į įtraukti tam tikrus objektyvius 
kriterijus, pvz., švietimo kvalifikaciją ir galbūt pajamų apribojimus, į kvalifikacinius 
kriterijus.

Pakeitimas 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
Nr. [..] [RD] 2 straipsnio 1 dalies u punktą 
gali nustatyti daugiau objektyvių kriterijų, 
taikomų naujiems ūkininkauti 
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pradedantiems dalyviams, kad jie galėtų 
atitikti iš nacionalinio rezervo skiriamų 
teisių į išmokas reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali naudoti nacionalinį 
rezervą, siekdamos skirti teises į išmokas 
aktyviems ūkininkams, kurie neatitinka 
21 straipsnio 2 dalies sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nacionalinį rezervą gali 
naudoti siekdamos:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nacionalinį rezervą gali 
naudoti siekdamos:

5. Valstybės narės nacionalinį arba 
regioninį rezervą gali naudoti siekdamos:

Or. en

Pakeitimas 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų tose 
vietovėse,

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
siekiant užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų;

Or. en

Pakeitimas 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
siekiant užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų;
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nuostolius dėl specifinių sunkumų tose 
vietovėse,

Or. en

Pakeitimas 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų tose 
vietovėse,

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
siekiant užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų;

Or. en

Pakeitimas 1174
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų tose 
vietovėse,

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
siekiant užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų;
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Or. en

Pakeitimas 1175
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams 
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų tose 
vietovėse,

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
atitinkamose vietovėse siekiant užtikrinti, 
kad žemė nebūtų apleista, ir (arba) 
kompensuoti ūkininkams nuostolius dėl 
specifinių sunkumų tose vietovėse;

Or. lv

Pakeitimas 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams 
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė 
nebūtų apleista, ir (arba) kompensuoti 
ūkininkams nuostolius dėl specifinių 
sunkumų tose vietovėse,

a) teises į išmokas skirti žemės ūkio veiklą 
po 2014 m. gegužės 15 d. pradedantiems
naujiems sektoriaus dalyviams. Taikant 5 
dalies a punkto i papunktį „žemės ūkio 
veiklą pradedantys nauji sektoriaus 
dalyviai“ yra ūkininkai, savo vardu ir 
savo paties rizika nevykdę jokios žemės 
ūkio veiklos arba penkerius metus iki 
naujos žemės ūkio veiklos pradžios 
nekontroliavę žemės ūkio veiklą 
vykdančio juridinio asmens.

Or. en
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Pakeitimas 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams 
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis, 
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų tose 
vietovėse,

a) teises į išmokas skirti ūkininkams
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, siekiant užtikrinti, kad žemė 
nebūtų apleista, ir (arba) kompensuoti 
ūkininkams nuostolius dėl specifinių 
sunkumų tose vietovėse,

Or. fr

Pakeitimas 1178
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teises į išmokas skirti ūkininkams 
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis,
taip siekdamos užtikrinti, kad žemė nebūtų 
apleista, ir (arba) kompensuoti ūkininkams 
nuostolius dėl specifinių sunkumų tose
vietovėse,

a) teises į išmokas skirti ūkininkams 
vietovėse, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, susijusios su tam tikromis 
valstybės intervencinėmis priemonėmis,
arba kultūros paveldo ar kraštovaizdžio 
požiūriu ypač svarbiose vietovėse (pvz., 
tradiciniai sodai, kurie vertingi ir aplinkos 
požiūriu) siekiant užtikrinti, kad žemė 
nebūtų apleista, ir (arba) kompensuoti
ūkininkams nuostolius dėl specifinių 
sunkumų tose vietovėse,

Or. de
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Pakeitimas 1179
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
kurie pradėjo žemės ūkio veiklą per 
penkerius metus prieš išmokos suteikimą;

Or. en

Pakeitimas 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 1181
Robert Dušek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams;

Or. en
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Pakeitimas 1182
Hynek Fajmon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti jauniesiems 
ūkininkams ir (arba) žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 1184
Marian Harkin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) išmokas skirti žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams;

Or. en
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Pakeitimas 1185
Juozas Imbrasas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti ūkininkams 
plotuose, skirtuose istoriniams augalams 
auginti pagal specialias apsaugos 
programas, pagal kurias neleidžiama 
vykdyti augalų įvairinimo, atjauninimo ar 
perėjimo prie kitų augalų auginimo.

Or. it

Pakeitimas 1187
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
kurie atitinka 4 straipsnio 1 dalies c 
punkte ir 9 straipsnyje nustatytus 
aktyviam ūkininkui keliamus 
reikalavimus 2011 m., tačiau neturėjo ar 
nepasinaudojo teisėmis į išmokas pagal 
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ankstesnę bendrosios išmokos schemą. 
Tai daroma vadovaujantis objektyviais 
kriterijais, siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ūkininkams ir išvengti rinkos bei 
konkurencijos iškraipymo.

Or. en

Pakeitimas 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
kurie nuomojosi ar nusipirko žemę, kuri 
per ankstesnius dvejus metus nebuvo 
deklaruota pagal 26 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1189
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
kurie nuomojosi ar nusipirko žemę, kuri 
per ankstesnius dvejus metus nebuvo 
deklaruota pagal 26 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1190
Robert Dušek
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
atsidūrusiems ypatingoje padėtyje;

Or. en

Pakeitimas 1191
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
atsidūrusiems ypatingoje padėtyje;

Or. en

Pakeitimas 1192
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) Pirmaisiais bazinės išmokos schemos 
taikymo metais valstybės narės ar 
regionai, remdamiesi objektyviais 
kriterijais ir tokiu būdu, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos visiems 
ūkininkams bei išvengta rinkos ir 
konkurencijos iškraipymo, gali naudoti 
nacionalinį rezervą, kad paskirstytų teises 
į išmokas žemės ūkio veiklą vykdantiems 
ūkininkams, atsidūrusiems ypatingoje 
padėtyje dėl perėjimo prie bazinės išmokos 
schemos.
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Or. en

Pakeitimas 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) linijiniu būdu padidinti teisių į išmokas 
pagal bazinės išmokos schemą vertę 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu, jei 
konkrečiais metais nacionalinis rezervas 
yra didesnis kaip 3 %, su sąlyga, kad liktų 
pakankama suma, kurią būtų galima 
panaudoti teisėms į išmokas skirti pagal 4 
dalį, šios dalies a punktą ir 7 dalį.

b) linijiniu būdu padidinti teisių į išmokas 
pagal bazinės išmokos schemą vertę 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu, su 
sąlyga, kad liktų pakankama suma, kurią 
būtų galima panaudoti teisėms į išmokas
skirti pagal 4 dalį, šios dalies a punktą ir šį 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1194
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) linijiniu būdu padidinti teisių į išmokas 
pagal bazinės išmokos schemą vertę 
nacionaliniu ar regionų lygmeniu, jei 
konkrečiais metais nacionalinis rezervas 
yra didesnis kaip 3 %, su sąlyga, kad liktų 
pakankama suma, kurią būtų galima 
panaudoti teisėms į išmokas skirti pagal 4 
dalį, šios dalies a punktą ir 7 dalį.

b) padidinti teisių į išmokas pagal bazinės 
išmokos schemą vertę nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu, jei konkrečiais metais 
nacionalinis rezervas yra didesnis kaip 
3 %, su sąlyga, kad liktų pakankama suma, 
kurią būtų galima panaudoti teisėms į 
išmokas skirti pagal 4 dalį, šios dalies a 
punktą ir 7 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) padengti metinius išmokų skyrimo 
poreikius pagal 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį arba kasmet koreguoti 
teisių į išmokas pagal bazinės išmokos 
schemą vertę. Šiam tikslui gali būti 
naudojama tik 24 straipsnio 1a dalyje 
nurodyta nacionalinio arba regioninio 
rezervo dalis.

Or. en

Pakeitimas 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) padengti metinius išmokų skyrimo 
poreikius pagal 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį, kasmet koreguoti teisių į 
išmokas pagal bazinės išmokos schemą 
vertę arba kasmet teikti ūkininkams 
kompensaciją, kuri gali būti padidinta 
skyrus papildomą išmoką smulkiųjų ūkių 
savininkams, už tai, kad panaikinama 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 7 straipsnio 
1 dalyje numatyta 5 000 EUR išmoka.  
Nacionalinio rezervo dalis, sudaryta pagal 
24 straipsnio 1a dalį, gali būti naudojama 
išskirtinai šiems tikslams. 

Or. de
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Pakeitimas 1197
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) padengti metinius išmokų skyrimo 
poreikius pagal 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį, kasmet koreguoti teisių į 
išmokas pagal bazinės išmokos schemą 
vertę arba kasmet teikti ūkininkams 
kompensaciją, kuri gali būti padidinta 
skyrus papildomą išmoką smulkiųjų ūkių 
savininkams, už tai, kad panaikinama 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 7 straipsnio 
1 dalyje numatyta 5 000 EUR išmoka.  
Nacionalinio rezervo dalis, sudaryta pagal 
24 straipsnio 1a dalį, gali būti naudojama 
išskirtinai šiems tikslams. 

Or. de

Pakeitimas 1198
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės priima sprendimą dėl 
įvairaus nacionalinio rezervo naudojimo 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 1199
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės priima sprendimą dėl 
įvairaus nacionalinio rezervo naudojimo 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės priima sprendimą dėl 
įvairaus nacionalinio rezervo naudojimo 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 1201
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teises į išmokas skirti ūkininkams, 
kurie pradėjo savo žemės ūkio veiklą po 
2011 m. ir kurie veikia visuose žemės ūkio 
sektoriuose;

Or. ro

Pakeitimas 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikydamos 4 dalį ir 5 dalies a punktą, 
valstybės narės ūkininkams skiriamų teisių 
į išmokas vertę nustato remdamosi 
nacionalinio arba regionų lygmens 
vidutine teisių į išmokas verte teisių į 
išmokas skyrimo metais.

6. Tais atvejais, kai taikomi 5 dalies aa ir 
a punktai, ūkininkams skirtų teisių į 
išmokas vertė kiekvienais atitinkamais 
metais turi atitikti 22 straipsnio 1 dalyje 
arba, kai taikoma, 22 straipsnio 2 dalyje 
arba 22 straipsnio 4a dalyje nustatytą 
vieneto vertę.

Or. en

Pakeitimas 1203
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nacionalinio arba regioninio 
rezervo nepakanka teisėms į išmokas 
pirmoje pastraipoje numatytais atvejais 
padengti, valstybės narės taiko linijinį 
teisių į išmokas mažinimą.

Or. en

Pakeitimas 1204
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nacionalinio arba regioninio 
rezervo nepakanka teisėms į išmokas 
pirmoje pastraipoje numatytais atvejais 
padengti, valstybės narės taiko linijinį 
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teisių į išmokas mažinimą.

Or. en

Pakeitimas 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nacionalinio arba regioninio 
rezervo nepakanka pirmoje pastraipoje 
nurodytiems atvejams padengti, valstybės 
narės taiko teisių į išmokas linijinį 
mažinimą.

Or. en

Pakeitimas 1206
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Nacionalinis rezervas taip pat 
papildomas sumomis, gautomis iš teisių į 
išmokas, kuriomis nebuvo pasinaudota 
pagal 26 straipsnio 1 dalį, įskaitant teises į 
išmokas pagal 29 straipsnio 1 dalį, kaip
nurodyta einamųjų metų deklaracijoje;

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma pervesti į nacionalinį rezervą lėšas, kurios nebuvo skirtos pagal 2 skyrių 
„Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą“.
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Pakeitimas 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokia teisė į išmokas, kuria pagal 25 
straipsnį nepasinaudota per dvejų metų 
laikotarpį, išskyrus force majeure atvejus 
arba išskirtines aplinkybes;

b) bet kokia teisė į išmokas, kuria pagal 25 
straipsnį nepasinaudota per dvejų paeiliui 
einančių metų laikotarpį, išskyrus force 
majeure atvejus arba išskirtines 
aplinkybes;

Or. es

Pagrindimas

Suderinama su a punktu.

Pakeitimas 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokia teisė į išmokas, kuria pagal 25 
straipsnį nepasinaudota per dvejų metų 
laikotarpį, išskyrus force majeure atvejus 
arba išskirtines aplinkybes;

b) bet kokia teisė į išmokas, kuria pagal 25 
straipsnį nepasinaudota per dvejų paeiliui 
einančių metų laikotarpį, išskyrus force 
majeure atvejus arba išskirtines 
aplinkybes;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant dermės su a punktu, šiame pakeitime pridedama sąlyga, kad šie dveji metai turi eiti iš 
eilės.

Pakeitimas 1209
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokia teisė į išmokas, kuria pagal 25 
straipsnį nepasinaudota per dvejų metų 
laikotarpį, išskyrus force majeure atvejus 
arba išskirtines aplinkybes;

b) bet kokia teisė į išmokas, kuria pagal 25 
straipsnį nepasinaudota per dvejų paeiliui 
einančių metų laikotarpį, išskyrus force 
majeure atvejus arba išskirtines 
aplinkybes;

Or. es

Pakeitimas 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) taikant 11 straipsnį gautos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pateiktu 11 straipsnio 3a dalies (naujos) pakeitimu, pagal kurį sumos, atimtos 
taikant ribojimo priemonę, taip pat gali būti naudojamos nacionaliniam rezervui.

Pakeitimas 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sumomis, gautomis už teises į 
išmokas, kuriomis nebuvo pasinaudota 
pagal 25 straipsnio 1 dalį, kurios buvo 
nustatytos pagal 37 straipsnio 1 dalį ir 
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nepanaudotos išmokoms jauniesiems 
ūkininkams finansuoti, taip pat 
nustatytomis pagal 39 straipsnio 5 dalį ir 
nepanaudotomis savanoriškai einamajai 
paramai einamaisiais metais finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įterpti kaip 24 straipsnio 1 dalies e punktą.

Pakeitimas 1212
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sumomis, gautomis už teises į 
išmokas, kuriomis nebuvo pasinaudota 
pagal 25 straipsnio 1 dalį, kurios buvo 
nustatytos pagal 37 straipsnio 1 dalį ir 
nepanaudotos išmokoms jauniesiems 
ūkininkams finansuoti, taip pat 
nustatytomis pagal 39 straipsnio 5 dalį ir 
nepanaudotomis savanoriškai einamajai 
paramai einamaisiais metais finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinis rezervas taip pat turėtų 
būti papildomas lėšomis, gautomis iš 
teisių į išmokas, kuriomis nebuvo 
pasinaudota pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
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įskaitant teises į išmokas pagal 29 
straipsnio 1 dalį, kaip nurodyta einamųjų 
metų deklaracijoje.

Or. de

Pakeitimas 1214
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 1 skyriaus 3 skirsnio antraštinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bazinės išmokos schemos įgyvendinimas Bendrosios išmokos schemos 
įgyvendinimas

Or. en

Pakeitimas 1215
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal bazinės išmokos schemą 
teikiama ūkininkams, kai jie, pateikdami 
deklaraciją pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
pasinaudoja teise į išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą toje valstybėje narėje, 
kurioje ji jiems skiriama. Pasinaudojus 
teisėmis į išmokas, įgyjama teisė kasmet 
gauti jose nustatytas sumas, nepažeidžiant 
pagal 7 straipsnį, 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško mažinimo bei 
apribojimo ir linijinio mažinimo, taip pat 
bet kokio pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] 
[HZR] nustatyto išmokų mažinimo ir 
neskyrimo.

1. Parama pagal bazinės išmokos schemą 
teikiama ūkininkams, kai jie, pateikdami 
deklaraciją pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
pasinaudoja teise į išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą toje valstybėje narėje, 
kurioje ji jiems skiriama. Pasinaudojus 
teisėmis į išmokas, įgyjama teisė kasmet 
gauti jose nustatytas sumas, nepažeidžiant 
pagal 7 straipsnį, 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį taikomos finansinės 
drausmės ir linijinio mažinimo, taip pat bet 
kokio pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] 
[HZR] nustatyto išmokų mažinimo ir 
neskyrimo.

Or. en



PE492.793v01-00 152/167 AM\907854LT.doc

LT

Pakeitimas 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal bazinės išmokos schemą 
teikiama ūkininkams, kai jie, pateikdami 
deklaraciją pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
pasinaudoja teise į išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą toje valstybėje narėje, 
kurioje ji jiems skiriama. Pasinaudojus 
teisėmis į išmokas, įgyjama teisė kasmet 
gauti jose nustatytas sumas, nepažeidžiant 
pagal 7 straipsnį, 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško mažinimo bei 
apribojimo ir linijinio mažinimo, taip pat 
bet kokio pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] 
[HZR] nustatyto išmokų mažinimo ir 
neskyrimo.

1. Parama pagal bendrosios išmokos 
schemą teikiama ūkininkams, kai jie, 
pateikdami deklaraciją pagal 26 straipsnio 
1 dalį, pasinaudoja teise į išmoką už 
reikalavimus atitinkantį hektarą toje 
valstybėje narėje, kurioje ji jiems skiriama.
Pasinaudojus teisėmis į išmokas, įgyjama 
teisė kasmet gauti jose nustatytas sumas, 
nepažeidžiant pagal 7 straipsnį, 37 
straipsnio 2 dalį ir 51 straipsnio 1 dalį 
taikomos finansinės drausmės, laipsniško 
mažinimo bei apribojimo ir linijinio 
mažinimo, taip pat bet kokio pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] nustatyto 
išmokų mažinimo ir neskyrimo.

Or. en

Pakeitimas 1217
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet koks plotas, už kurį 2008 m. 
suteiktos teisės į išmokas pagal bendrosios 
išmokos schemą arba vienkartinės išmokos 
už plotus schemą, atitinkamai nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III ir IVA 
antraštinėse dalyse, ir kuris:

b) bet koks plotas, už kurį 2008 m. 
suteiktos teisės į išmokas pagal esamos
bendrosios išmokos schemą arba 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
atitinkamai nustatytas Reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 III ir IVA antraštinėse 
dalyse, ir kuris:

Or. en
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Pakeitimas 1218
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
apželdinamas mišku pagal Reglamento
(EB) Nr. 1257/1999 31 straipsnį ar 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 
straipsnį, ar Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 23 straipsnį, ar nacionalinę schemą, 
kurios sąlygos atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 43 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių 
ir Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 23 
straipsnio nuostatas,  arba

ii) tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
apželdinamas mišku pagal Reglamento
(EB) Nr. 1257/1999 31 straipsnį ar 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 
straipsnį, ar Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 23 straipsnį arba dera su juose 
nustatytais tikslais, ar nacionalinę schemą, 
kurios sąlygos atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 43 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių 
ir Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 23 
straipsnio nuostatas, arba

Or. en

Pakeitimas 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal bazinės išmokos schemą 
teikiama ūkininkams, kai jie, pateikdami 
deklaraciją pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
pasinaudoja teise į išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą toje valstybėje narėje, 
kurioje ji jiems skiriama. Pasinaudojus 
teisėmis į išmokas, įgyjama teisė kasmet 
gauti jose nustatytas sumas, nepažeidžiant 
pagal 7 straipsnį, 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško mažinimo bei 

1. Parama pagal bazinės išmokos schemą 
teikiama ūkininkams, kai jie, pateikdami 
deklaraciją pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
pasinaudoja teise į išmoką už reikalavimus 
atitinkantį hektarą toje valstybėje narėje, 
kurioje ji jiems skiriama. Pasinaudojus 
teisėmis į išmokas, įgyjama teisė kasmet 
gauti jose nustatytas sumas, nepažeidžiant 
pagal 7 straipsnį, 37 straipsnio 2 dalį ir 51 
straipsnio 1 dalį taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško mažinimo bei 
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apribojimo ir linijinio mažinimo, taip pat 
bet kokio pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] 
[HZR] nustatyto išmokų mažinimo ir 
neskyrimo.

apribojimo ir linijinio mažinimo, taip pat 
bet kokio pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] 
[HZR] nustatyto išmokų mažinimo ir 
neskyrimo. Nukrypdamos nuo šios 
nuostatos, valstybės narės, kurios taiko 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
2013 m., gali ir toliau taikyti modelį 
bazinės išmokos schemai įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 1220
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ar bet koks plotas, kuriame ganoma ar 
kuriame pjaunama žolė, visų pirma 
siekiant išsaugoti gamtą.

Or. de

Pakeitimas 1221
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) žemė klasifikuojama kaip 
reikalavimus atitinkantys hektarai, jei ne 
daugiau kaip 10 % hektarų, kaip 
nustatyta valstybių narių ar regionų pagal 
žemės klasifikaciją pagal sklypus, 
apibrėžiama kaip reikalavimus 
neatitinkanti žemė ar sklypai, kaip 
nustatyta Reglamente Nr. 1782/2003

Or. en
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Pagrindimas

Reikalavimų neatitinkanti žemė čia apima krūmokšnius, medžius, neprieinamus (apleistus) 
šilinių viržių, šakių, pelkių, gyvatvorių, pakrančių, akmens sienų, takų ir tt. plotus.

Pakeitimas 1222
Elisabeth Köstinger

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a punkto tikslais 
valstybės narės gali, laikydamosi 
objektyvių ir nediskriminacinių kriterijų, 
pasiūlyti sumažinti hektarų skaičiaus 
nustatymo koeficientą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 1 dalies h punkte.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo. Valstybėms narėms suteikiama galimybė 
skirti įvairių tipų žemę taikant sumažinimo koeficientą ekstensyviai naudojamiems plotams. 
Tai galėtų padėti siekiant neleisti, kad už hektarą skiriamos sumos dydis valstybėje narėje 
(regione) būtų neproporcingai sumažintas.

Pakeitimas 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos a punktą, jei 
valdos žemės ūkio paskirties žemė yra 
naudojama ir ne žemės ūkio veiklai, 
laikoma, kad ta žemė daugiausia 
naudojama žemės ūkio veiklai, jei ne 
žemės ūkio veiklos intensyvumas, pobūdis, 
trukmė ir pasirinktas laikas labai netrukdo 
vykdyti minėtos žemės ūkio veiklos. 

Taikant pirmos pastraipos a punktą, jei 
valdos žemės ūkio paskirties žemė yra 
naudojama ir ne žemės ūkio veiklai, 
laikoma, kad ta žemė daugiausia 
naudojama žemės ūkio veiklai, jei ne 
žemės ūkio veiklos intensyvumas, pobūdis, 
trukmė ir pasirinktas laikas labai netrukdo 
vykdyti minėtos žemės ūkio veiklos. Be to, 
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Valstybės narės nustato šios pastraipos 
taikymo jų teritorijoje kriterijus.

žemės ūkio paskirties žemė gali būti 
nepripažinta reikalavimų atitinkančiais 
hektarais, jei vyraujanti tos žemės 
funkcija yra ne žemės ūkio paskirties.
Valstybės narės nustato šios pastraipos 
taikymo jų teritorijoje kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos a punktą, jei 
valdos žemės ūkio paskirties žemė yra 
naudojama ir ne žemės ūkio veiklai, 
laikoma, kad ta žemė daugiausia 
naudojama žemės ūkio veiklai, jei ne 
žemės ūkio veiklos intensyvumas, pobūdis, 
trukmė ir pasirinktas laikas labai netrukdo 
vykdyti minėtos žemės ūkio veiklos. 
Valstybės narės nustato šios pastraipos 
taikymo jų teritorijoje kriterijus.

Taikant pirmos pastraipos a punktą, jei 
valdos žemės ūkio paskirties žemė yra 
naudojama ir ne žemės ūkio veiklai, 
laikoma, kad ta žemė daugiausia 
naudojama žemės ūkio veiklai, jei ne 
žemės ūkio veiklos intensyvumas, pobūdis, 
trukmė ir pasirinktas laikas labai netrukdo 
vykdyti minėtos žemės ūkio veiklos. 
Laikoma, kad žemė, kurioje žemės ūkio 
veikla vykdoma gamtos ir bioįvairovės 
išsaugojimo tikslais, taip pat iš esmės 
naudojama žemės ūkio veiklai vykdyti.
Valstybės narės nustato šios pastraipos 
taikymo jų teritorijoje kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Taikant bazinės išmokos schemą neturėtų būti užkirstas kelias tinkamai saugoti gamtą.

Pakeitimas 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)



AM\907854LT.doc 157/167 PE492.793v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Hektarai, kurie nenaudojami 
gamybinei ūkininkavimo veiklai ar 
kuriems netaikomas mažiausio gyvulių 
tankio apribojimas, į šią apibrėžtį 
neįtraukiami.

Or. es

Pagrindimas

Reikalavimus atitinkančių hektarų apibrėžtis turi būti kuo aiškesnė ir jos taikymo sritis turi 
būti apribota iki pagrindinės žemės ūkio paskirties žemės, kurioje vykdoma su ariamąja žeme 
ir (arba) gyvulininkyste susijusi ūkininkavimo veikla. 

Pakeitimas 1226
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės ar regionai, kuriuose 
taikomos 20 straipsnio nuostatos, gali 
nepriskirti pavienių daugiamečių pasėlių 
prie reikalavimus atitinkančių hektarų.

Or. de

Pakeitimas 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Specialiosiomis teisėmis galima 
pasinaudoti tik tuo atveju, jei ūkininkas 
gali įrodyti, kad jis ir toliau vykdo 50 % 
gyvulininkystės veiklos, kuriai vykdyti jam 
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buvo suteiktos šios teisės.

Or. es

Pagrindimas

Tuo atveju, jei būtų priimtas pakeitimas, susijęs su specialia padėtimi, kai esama 
gyvulininkystės ūkių be žemės, reikia apsvarstyti, kaip būtų galima pasinaudoti 
specialiosiomis teisėmis ir jas pagrįsti.

Pakeitimas 1228
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis 
valstybės narės gali leisti ūkininkui keisti 
savo deklaraciją, jei jis išlaiko bent jo 
turimas teises į išmokas atitinkančių 
hektarų skaičių ir laikosi bazinės išmokos 
skyrimo už atitinkamą plotą reikalavimų.

2. Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis 
valstybės narės gali leisti ūkininkui keisti 
savo deklaraciją, kad jis galėtų deklaruoti 
žemę, šiuo metu neatitinkančią 
reikalavimų, jei jis išlaiko bent jo turimas 
teises į išmokas atitinkančių hektarų 
skaičių ir laikosi bazinės išmokos skyrimo 
už atitinkamą plotą reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 1229
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės į išmokas gali būti perduodamos tik
toje pačioje valstybėje narėje įsisteigusiam 
ūkininkui, išskyrus perdavimą faktinio ar 
numatyto paveldėjimo atveju.

Teisės į išmokas gali būti perduodamos tik
jei reikalavimus atitinkantys hektarai, 
kurių teisėmis į išmokas buvo 
pasinaudota, perduodami juos 
parduodant, nuomojant ar paveldint.
Teisių perdavimas tiesiogiai siejamas su 
žemės perdavimu. 
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Or. en

Pakeitimas 1230
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teisės į išmokas gali būti perduodamos 
tik toje pačioje valstybėje narėje 
įsisteigusiam ūkininkui, išskyrus 
perdavimą faktinio ar numatyto 
paveldėjimo atveju.

1. Teisės į išmokas gali būti perduodamos 
tik toje pačioje valstybėje narėje 
įsisteigusiam ūkininkui, išskyrus 
perdavimą faktinio ar numatyto 
paveldėjimo atveju. Toks perdavimas turi 
būti nemokamas.

Or. fr

Pakeitimas 1231
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau net faktinio ar numatyto 
paveldėjimo atveju teisėmis į išmokas gali 
būti naudojamasi tik toje valstybėje 
narėje, kurioje buvo nustatytos teisės į 
išmokas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1232
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisės į išmokas gali būti perduodamos 
tik tame pačiame regione arba iš vieno 
valstybės narės regiono į kitą, jei, 
pritaikius 22 straipsnio 1 dalį arba 22 
straipsnio 2 dalį, teisių į išmokas už 
hektarą vertė yra ta pati.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1233
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Jei teisės į išmokas parduodamos be 
žemės, valstybės narės, veikdamos pagal 
bendrus Bendrijos teisės principus, gali 
nuspręsti, kad dalis parduotų teisių į 
išmokas grąžinama nacionaliniam 
rezervui ar kad jų vieneto vertė 
sumažinama nacionalinio rezervo naudai.

Or. en

Pakeitimas 1234
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
būtinus reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas 
perdavimu nacionalinėms valdžios 
institucijoms teikimu ir tokių pranešimų 
teikimo terminais. Minėti įgyvendinimo 

Išbraukta.



AM\907854LT.doc 161/167 PE492.793v01-00

LT

aktai priimami pagal 56 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1235
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure ar išskirtinių 
aplinkybių atveju, ūkininkas gali perduoti 
savo teises į išmokas be žemės tik tuo 
atveju, jeigu bent per vienerius 
kalendorinius metus jis panaudoja 100 % 
savo teisių į išmokas arba jeigu jis 
savanoriškai į nacionalinį rezervą 
atiduoda visas pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais 
nepanaudotas teises į išmokas.

Or. en

Pakeitimas 1236
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus force majeure ar išskirtinių 
aplinkybių atveju, ūkininkas gali perduoti 
savo teises į išmokas be žemės tik tuo 
atveju, jeigu bent per vienerius 
kalendorinius metus jis panaudoja 100 % 
savo teisių į išmokas arba jeigu jis 
savanoriškai į nacionalinį rezervą 
atiduoda visas pirmaisiais bazinės 
išmokos schemos taikymo metais 
nepanaudotas teises į išmokas.
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Or. en

Pakeitimas 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taisyklėmis dėl ūkininkų atitikties pagal
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ar 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais;

a) taisyklėmis dėl ūkininkų atitikties pagal
bendrosios išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ar 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais;

Or. en

Pakeitimas 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kriterijais, kuriuos turi taikyti valstybės 
narės, skirdamos teises į išmokas 
ūkininkams, kurie 2011 m. nepasinaudojo
jokia teise į išmokas arba 2011 m. neprašė 
paramos pagal vienkartinės išmokos už 
plotus schemą, kaip numatyta 21 straipsnio 
2 dalyje, ir skirdamos teises į išmokas, kai 
taikoma 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
sutarties sąlyga;

e) kriterijais, kuriuos turi taikyti valstybės 
narės, jeigu jos nusprendžia skirti teises į 
išmokas ūkininkams, kurie vienais iš šių 
metų – 2009, 2010 ar 2011 m. –
nepasinaudojo jokia teise į išmokas arba
vienais iš šių metų – 2009, 2010 ar
2011 m. – neprašė paramos pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
kaip numatyta 21 straipsnio 2 dalyje, ir
skirti teises į išmokas, kai taikoma
21 straipsnio 3 dalyje nurodyta sutarties 
sąlyga, išskyrus naujus sektoriaus 
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dalyvius ir jaunuosius ūkininkus;

Or. en

Pakeitimas 1239
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kriterijais, kuriuos turi taikyti valstybės 
narės, skirdamos teises į išmokas 
ūkininkams, kurie 2011 m. nepasinaudojo 
jokia teise į išmokas arba 2011 m. neprašė 
paramos pagal vienkartinės išmokos už 
plotus schemą, kaip numatyta 21 straipsnio 
2 dalyje, ir skirdamos teises į išmokas, kai 
taikoma 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
sutarties sąlyga;

e) kriterijais, kuriuos turi taikyti valstybės 
narės, kai jos nusprendžia skirti teises į 
išmokas ūkininkams, kurie 2009–2011 m.
laikotarpiu nepasinaudojo jokia teise į 
išmokas arba 2009–2011 m. laikotarpiu
neprašė paramos pagal vienkartinės 
išmokos už plotus schemą, nacionalinių 
tiesioginių išmokų priedų, specialiosios 
paramos ir (arba) kaimo plėtros 
priemonių pagal plotą, kaip numatyta
21 straipsnio 2 dalyje, ir skirti teises į 
išmokas, kai taikoma 21 straipsnio 3 dalyje
nurodyta sutarties sąlyga;

Or. bg

Pakeitimas 1240
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 a straipsnis
1. Valstybės narės, kurios 2013 m. 
gruodžio 31 d. taiko Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 V antraštinėje dalyje 
nustatytą vienkartinės išmokos už plotus 
schemą, gali teikti paramą ūkininkams 
pagal šį straipsnį.



PE492.793v01-00 164/167 AM\907854LT.doc

LT

2. Vienkartinė išmoka už plotus skiriama 
kartą per metus. Ji apskaičiuojama pagal 
šio reglamento 19 straipsnį nustatytą 
metinį finansinį paketą padalijus iš 
kiekvienos naujosios valstybės narės 
žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
nustatyto pagal šio reglamento 
25 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1241
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
1. Valstybės narės, kurios 2013 m. 
gruodžio 31 d. taiko Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 V antraštinėje dalyje 
nustatytą vienkartinės išmokos už plotus 
schemą, gali teikti paramą ūkininkams 
pagal šį straipsnį.
2. Vienkartinė išmoka už plotus skiriama 
kartą per metus. Ji apskaičiuojama pagal 
šio reglamento 19 straipsnį nustatytą 
metinį finansinį paketą padalijus iš 
kiekvienos naujosios valstybės narės 
žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
nustatyto pagal šio reglamento 
25 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1242
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės 
gali nuspręsti bazinės išmokos schemą 
taikyti be teisių į išmokas.

Or. bg

Pakeitimas 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 1 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a skyrius
VIENKARTINĖS IŠMOKOS UŽ 

PLOTUS SCHEMA
28a straipsnis

Vienkartinės išmokos už plotus schema
1. Nukrypdamos nuo 1 skyriaus, valstybės 
narės, kurios 2013 m. gruodžio 31 d. taiko 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 V 
antraštinėje dalyje nustatytą vienkartinės 
išmokos už plotus schemą, gali teikti 
paramą ūkininkams pagal šį skyrių.
2. Vienkartinė išmoka už plotus skiriama 
kartą per metus. Ji apskaičiuojama pagal 
28b straipsnį nustatytą metinę 
nacionalinę viršutinę ribą padalijus iš 
kiekvienos atitinkamos valstybės narės 
žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
nustatyto pagal 28d straipsnį.
3. Atitinkamos valstybės narės praneša 
Komisijai, ar jos ketina baigti taikyti 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
iki paskutiniųjų jos taikymo metų 
rugpjūčio 1 d. Baigus taikyti vienkartinės 
išmokos už plotus schemą, laikantis 
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atitinkamų Sąjungos taisyklių ir teisės 
aktų taikoma bazinės išmokos schema.
28b straipsnis
Vienkartinės išmokos už plotus schemos 
viršutinė riba
1. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
bazinės išmokos schemos metinę 
nacionalinę viršutinę ribą, iš II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos atimdama pagal 33, 35, 37 ir 39 
straipsnius nustatytinas metines sumas. 
Minėti įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
2. Kiekvienais metais kiekvienos valstybės 
narės bendra teisių į išmokas pagal 
vienkartinės išmokos už plotus schemą 
suma turi būti lygi Komisijos pagal 1 dalį 
nustatytai atitinkamai nacionalinei 
viršutinei ribai.
3. Jei Komisijos pagal 1 dalį nustatyta 
viršutinė riba pakinta, palyginti su 
ankstesniais metais, arba vienkartinės 
išmokos už plotus tam tikrais metais 
viršija Komisijos pagal 1 dalį nustatytą 
viršutinę ribą, valstybė narė linijiniu būdu 
sumažina arba padidina nacionalinę 
sumą už hektarą, taikomą toje valstybėje 
narėje, kad užtikrintų 2 dalies laikymąsi.
28c straipsnis
Plotas pagal vienkartinės išmokos už 
plotus schemą
1. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
žemė pagal vienkartinės išmokos už plotus 
schemą yra jos naudojamos žemės ūkio 
paskirties žemės dalis.
2. Šiame skyriuje „naudojama žemės ūkio 
paskirties žemė“ yra visas reikalavimus 
atitinkančių hektarų, kaip apibūdinta 25 
straipsnio 2 ir 3 dalyse, plotas.
3. Išskyrus force majeure atvejus ar 
išskirtines aplinkybes, 2 dalyje nurodytais 
reikalavimus atitinkančiais hektarais 
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ūkininkas turi naudotis valstybės narės 
nustatytą dieną, kuri turi būti ne vėlesnė 
kaip tos valstybės narės nustatyta diena, 
iki kurios gali būti keičiama pagalbos 
paraiška, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 73 straipsnio 1 dalyje.
28d straipsnis
Kitos paramos schemos
29, 34, 36 ir 38 straipsnių nuostatos 
mutatis mutandis taikomos valstybėse 
narėse, kurios nusprendžia naudoti 
vienkartinės išmokos už plotus schemą.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija neketina toliau taikyti šiuo metu esamų išmokų sistemų. Kaip ir pranešėjo 
pakeitime, kuriuo siekiama išlaikyti teises į išmokas pagal visiškai regionalizuotos bendrosios 
išmokos schemą užuot nustačius visiškai naują sistemą, raginame išlaikyti vienkartinės 
išmokos už plotus schemą kaip gerą, paprastą ir nusistovėjusią sistemos, grindžiamos teisių į 
išmokas skyrimu, alternatyvą.


