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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atsižvelgdama į pagal bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) paramos schemas ūkininkams 
skiriamų tiesioginių išmokų biudžeto kontrolę, Biudžeto kontrolės komiteto nuomonės 
referentė prioritetais laiko skaidrumą, supaprastinimą ir administracinės naštos sumažinimą, 
tuo pačiu metu toliau siekiant maisto saugos, aplinkosaugos tvarumo ir teritorinės sanglaudos 
tikslų.

Supaprastinimo poreikis buvo pabrėžtas 2010 m. gegužės 18 d. rezoliucijoje dėl BŽŪP 
supaprastinimo (2009/2155(INI)), kurioje Komisijai pateikiami šie pageidavimai ir 
pasiūlymai:
- pradedant taikyti naują reglamentą tuo pat metu siekti šalinti nereikalingą naštą,
- būtina ir toliau supaprastinti BŽŪP siekiant sumažinti jos įgyvendinimo sąnaudas, 
tenkančias ES institucijoms, valstybėms narėms ir paramos gavėjams,
- BŽŪP priemonės turėtų būti proporcingos siekiamam tikslui, o teisėkūros priemonės turėtų 
būti pasirenkamos tik tuomet, jeigu jų taikymas iš tiesų pagrįstas;
- valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę kaimo plėtros planuose pradėti taikyti vienodo 
dydžio žemės sklypų schemą, ypač smulkiems ūkiams,
- siekiant supaprastinti bendrąją išmokos schemą, reikėtų panaikinti nuostatą dėl tos pačios 
išsamios informacijos teikimo kasmet,
- būsimoje sistemoje reikėtų atsižvelgti į supaprastinimo principus ir į tai, kad 
supaprastinimas, skaidrumas ir sąžiningumas turėtų būti svarbiausi BŽŪP reformos 
prioritetai.

Biudžeto kontrolės komiteto nuomonės referentei susirūpinimą kelia tai, kad dabartiniame 
pasiūlyme, jeigu jis svarstomas atsižvelgiant į Komisijos poveikio vertinimo 
(SEC(2011) 1153 final) išvadas, yra keletas nuostatų, kurios galėtų pakenkti administracinės 
naštos mažinimo siekiui, ypač turint mintyje nuostatas dėl aplinkos tausojimo, aktyvių 
ūkininkų, privalomų jaunųjų ir smulkiųjų ūkininkų schemų ir t.t.

Siekdama pagrįsti savo poziciją ir pateiktus pakeitimus, nuomonės referentė norėtų atkreipti 
dėmesį į keletą svarbių elementų, nurodomų Komisijos poveikio vertinimo 8 priede „BŽŪP 
supaprastinimas“.

Ypač norėtų atkreipti dėmesį į 2.4.2. punktą dėl konsultavimosi su suinteresuotomis šalimis 
vykdant poveikio vertinimą rezultatų, kuriame nurodoma, kad daugelis suinteresuotųjų šalių 
mano, jog svarbu sumažinti administracinę naštą. Daugelis iš jų teigė, kad ypač dėl aplinkos 
tausojimo nuostatų padidėtų administracinė našta.

Be to, punkte 2.4.3. nurodoma, kad ad hoc konsultacinės grupės supaprastinimo klausimu 
rezultatuose skelbiama, jog konferencijos dalyviai pasiuntė aiškų signalą, kad kai kurie iš 
svarstomų naujų elementų (ypač aktyvaus ūkininko apibrėžtis, speciali smulkiesiems 
ūkininkams skirta paramos schema ir aplinkos tausojimo aspektas) nėra supaprastinimas, 
priešingai, padidintų administracinę ir kontrolės naštą bei klaidų vykdant sandorius pavojų. 
Atsižvelgdamos į tai, suinteresuotosios šalys pasiūlė, kad nauji elementai būtų kuo 
paprastesni, nenustatant per daug sudėtingų sąlygų, ir juos valstybių narių valdžios institucijos 
galėtų valdyti ir kontroliuoti nedelsdamos ir turimomis priemonėmis, taip pat kad numatomus 
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naujus elementus bus galima valdyti ir kontroliuoti tik valstybėms narėms suteikus reikiamą 
lankstumą prisitaikyti prie labai skirtingos nacionalinės padėties bei padėties regionuose.

Biudžeto kontrolės komiteto nuomonės referentė tai pat išreiškia susirūpinimą dėl 4.2.3. 
punkte pateiktos pastabos dėl administracinių sąnaudų, atsirandančių dėl tiesioginių išmokų 
po 2013 m. teisinių įsipareigojimų pokyčių, kiekybinio įvertinimo, ypač kai nurodoma, kad 
rezultatai rodo, jog bendros būsimos tiesioginių išmokų sistemos administracinės sąnaudos 
bus maždaug 15 proc. didesnės negu dabartinės.

Galiausiai 4.3. punkte teigiama, kad bendros politikos scenarijų vertinime nurodoma, jog 
numatomas administracinės naštos įgyvendinant kai kurias naujas pagrindines koncepcijas, 
kurios padėtų geriau nukreipti I-ojo ramsčio mokėjimus (aplinkos tausojimas ir aktyvūs 
ūkininkai), padidėjimas turbūt bus iš dalies kompensuojamas supaprastinimu, pasiektu 
įgyvendinant smulkiųjų ūkininkų schemą ir naujai paskirstant tiesiogines išmokas taikant 
vienodą dydį hektarui nacionaliniu arba regionų lygmenimis. Tačiau nuomonės referentė 
mano, kad Komisija siekia kompensuoti sudėtingus pasiūlytus aplinkos tausojimo bei aktyvių 
ūkininkų elementus pernelyg supaprastindama smulkiųjų ūkininkų schemą, kuri yra siūloma 
kaip privaloma valstybėms narėms ir kuriai nebūtų taikomos kompleksinės paramos 
nuostatos. Todėl nuomonės referentė norėtų rasti kitokį sprendimą dėl savanoriškos smulkiųjų 
ūkininkų schemos ir mažiau naštos sukuriančių nuostatų dėl aplinkos tausojimo ir aktyvių 
ūkininkų.

Siekdama labiau pagrįsti savo nuomonę, nuomonės referentė nurodo 8 priedo papildomą 
priedą dėl supaprastinimo konferencijos rezultatų, kuriame aktyvių ūkininkų ir žemės 
tinkamumo klausimais buvo pateikta tokia konferencijos išvada: aišku, kad nė vienas iš 
kriterijų, pasiūlytų siekiant apibrėžti aktyvaus ūkininko sąvoką, nėra tinkamas kaip bendras 
rodiklis ES lygmeniu dėl unikalaus nacionaliniu lygiu egzistuojančių struktūrų bei sąlygų 
pobūdžio.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vienas iš svarbiausių BŽŪP reformos 
tikslų ir pagrindinis reikalavimas –
administracinės naštos sumažinimas. Į šį 
tikslą reikėtų rimtai atsižvelgti 
formuluojant atitinkamas tiesioginės 
paramos schemos nuostatas. Paramos 
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sistemų skaičius neturėtų viršyti reikiamo 
dydžio, o ūkininkai ir valstybės narės 
privalo sugebėti įvykdyti atitinkamus 
reikalavimus ir prievoles, nesukurdami 
didelio biurokratizmo. Dėl į praktiką 
orientuoto leistino nuokrypio lygio, 
pagrįstų de minimis ribų ir tinkamos 
pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyros 
sumažinama būsima valstybių narių bei 
paramos gavėjų administracinė našta;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) reikėtų paaiškinti, kad [..] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. [...] dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
[horizontalusis BŽŪP reglamentas (HZR)] 
ir pagal jį priimtos nuostatos turėtų būti 
taikomi atsižvelgiant į šiame reglamente 
nustatytas priemones. Siekiant derėjimo su 
kitomis teisinėmis priemonėmis, 
susijusiomis su BŽŪP, kai kurios šiuo 
metu Reglamente (EB) Nr. 73/2009 
nustatytos taisyklės dabar išdėstomos 
Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], visų 
pirma taisyklės, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad būtų laikomasi tiesioginių 
išmokų nuostatose nustatytų įpareigojimų, 
įskaitant patikras ir administracinių 
priemonių bei administracinių nuobaudų 
taikymą įpareigojimų nevykdymo atveju, 
taisyklės, susijusios su kompleksine 
parama, pavyzdžiui, teisės aktais nustatyti 
valdymo ir geros agrarinės bei 
aplinkosauginės būklės reikalavimai, taip 
pat taisyklės, susijusios su atitinkamų 
priemonių stebėsena ir vertinimu ir su 
nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimu;

(3) reikėtų paaiškinti, kad [..] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. [...] dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
[horizontalusis BŽŪP reglamentas (HZR)] 
ir pagal jį priimtos nuostatos turėtų būti 
taikomi atsižvelgiant į šiame reglamente 
nustatytas priemones. Siekiant derėjimo su 
kitomis teisinėmis priemonėmis, 
susijusiomis su BŽŪP, kai kurios šiuo 
metu Reglamente (EB) Nr. 73/2009 
nustatytos taisyklės dabar išdėstomos 
Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], visų 
pirma taisyklės, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad būtų laikomasi tiesioginių 
išmokų nuostatose nustatytų įpareigojimų, 
įskaitant patikras ir administracinių 
priemonių bei administracinių nuobaudų 
taikymą įpareigojimų nevykdymo atveju, 
taisyklės, susijusios su kompleksine 
parama, pavyzdžiui, teisės aktais nustatyti 
valdymo ir geros agrarinės bei 
aplinkosauginės būklės reikalavimai, taip 
pat taisyklės, susijusios su atitinkamų 
priemonių stebėsena ir vertinimu ir su 
nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimu. 
Sertifikavimo įstaigos užduotys ir prievolė 
pateikti nuomonę dėl atliktų operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo, taip pat dėl 
patikimo finansų valdymo principo 
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laikymosi neturėtų sukurti daugiau 
administracinės naštos valstybėse narėse;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines šio reglamento 
nuostatas, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus. Ypač svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
surengtų tinkamas konsultacijas, be kita ko, 
ekspertų lygmeniu. Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama deleguotųjų aktų 
tekstus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų tuo pačiu metu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(4) siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines šio reglamento 
nuostatas, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus. Perduodami tik 
įgaliojimai tvirtinti bendro pobūdžio ne 
teisėkūros procedūra priimamus aktus 
siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti 
neesmines teisėkūros procedūra priimto 
akto nuostatas. Įgaliojimų perdavimo 
tikslai, turinys, taikymo sritis ir trukmė 
turėtų būti aiškiai apibrėžti teisėkūros 
procedūra priimtame akte, o esminės 
atitinkamos srities nuostatos nustatomos 
tik teisėkūros procedūra priimtu aktu, 
taigi joms netaikomas įgaliojimų 
perdavimas. Taigi, visi svarbūs teisiniai 
aspektai apibrėžiami pagrindiniame teisės 
akte. Komisija užtikrina, kad su 
deleguotaisiais aktais susijusi 
administracinė našta neviršytų griežtai 
reikalaujamos apimties. Be to, būtina 
užtikrinti teisinį tikrumą. Ypač svarbu, 
kad Komisija sumažintų administracines 
išlaidas ir, atlikdama parengiamąjį darbą, 
surengtų tinkamas konsultacijas, be kita ko, 
ekspertų lygmeniu. Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama deleguotųjų aktų 
tekstus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų tuo pačiu metu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant atsižvelgti į paramos 
schemoms skirtus naujus teisės aktus, kurie 
gali būti priimti įsigaliojus šiam 
reglamentui, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas 
paramos schemų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašas;

(8) siekiant atsižvelgti į paramos 
schemoms skirtus naujus teisės aktus, kurie 
gali būti priimti įsigaliojus šiam 
reglamentui, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas 
paramos schemų, numatytų šio reglamento 
I priede, sąrašas;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms.
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybės narės tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų neturėtų skirti.
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 
išmokų neturėtų būti trukdoma skirti;

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms.
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybės narės tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų neturėtų skirti. Tačiau 
taikant tokias taisykles reikėtų išlaikyti 
sąnaudų veiksmingumą ir vengti pernelyg 
didelės administracinės naštos, tenkančios 
valstybėms narėms ir paramos gavėjams. 
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 
išmokų neturėtų būti trukdoma skirti;
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
aplinkos tausojimu; taip visoje Sąjungoje 
bus remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių žolynų
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas, tinkamai atsižvelgiant į 
nacionalines ir regionų ypatybes. Siekiant 
skaidrumo ir veiksmingumo, būtina vengti 
praktinių kliūčių ūkininkams ir sudėtingų 
administracinių procedūrų įstaigoms. 
Siekiant supaprastinti administracines 
procedūras, susijusias su šiomis 
priemonėmis, visos žemės ūkio kontrolės 
priemonės, jei įmanoma, turėtų būti 
taikomos vienu metu. Tokią veiklą turėtų 
vykdyti ir ūkininkai, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
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Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/9121 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant aplinkos 
tausojimo komponentą teikiama nauda 
nebeturėdami vykdyti jokių kitų 
įpareigojimų. Plotai, kuriuose pasėliai 
netręšiami azotinėmis trąšomis, arba 
plotai, kuriuose auginami daugiamečiai 
energetiniai augalai, laikomi ekologiniu 
požiūriu svarbiomis vietovėmis. Ta pati 
nuostata taikoma sritims, kuriose 
ūkininkaujama laikantis „Natura 2000“ 
nuostatų arba kurioms taikomi Vandens 
pagrindų direktyvos ūkininkavimo 
reikalavimai, arba kuriose daugiau nei 
75 proc. žemės ūkio paskirties ploto 
taikomos prievolės dėl žemės ūkio 
aplinkosaugos priemonių.
Galimos nuobaudos dėl aplinkos 
tausojimo komponento netaikymo turėtų 
atitikti patį aplinkos tausojimo 
komponentą. Visi mažinimai arba 
nuobaudos dėl aplinkos tausojimo 
komponentų netaikymo turėtų būti 
nustatyti valstybėse narėse ir regionuose, 
kurie jų netaikė, jeigu valstybės narės 
klaidų dydis žemės ūkio politikos srityje 
neviršija 2 proc.;

Pagrindimas

Siūlomomis išimtimis būtų gerokai sumažinta administracinė našta, taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į nacionalinę bei regionų specifiką.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama gamtinių 

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama gamtinių 
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kliūčių, valstybėms narėms reikėtų sudaryti 
sąlygas dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomų nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti metinei išmokai už plotą, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama visiems tokiose vietovėse veiklą 
vykdantiems ūkininkams. Minėta išmoka 
neturėtų pakeisti pagal kaimo plėtros 
programas teikiamos paramos ir neturėtų 
būti skiriama ūkininkams, vykdantiems
veiklą vietovėse, nustatytose pagal 2005 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai, tačiau nenustatytose pagal 
[…] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […]dėl paramos 
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR] 46 straipsnio 1 dalį;

kliūčių, valstybėms narėms reikėtų sudaryti 
sąlygas dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomų nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti metinei išmokai už plotą, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama visiems tokiose vietovėse veiklą 
vykdantiems ūkininkams. Minėta išmoka 
neturėtų pakeisti pagal kaimo plėtros 
programas teikiamos paramos ir neturėtų 
būti skiriama ūkininkams, vykdantiems 
veiklą vietovėse, nustatytose pagal 2005 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai, tačiau nenustatytose pagal 
[…] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […]dėl paramos 
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR] 46 straipsnio 1 dalį;
Kriterijai, naudojami nustatyti vietovėms, 
kuriose yra konkrečių gamtinių kliūčių, 
neturėtų padidinti esamo biurokratizmo 
lygio, turėtų būti grindžiami jau 
turimomis sistemomis, kurios atitinka 
tikslus, ir turėtų padėti Europos 
Sąjungoje sukurti panašią sistemą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiesioginių išmokų tikslai yra šie:
- perspektyvi maisto produktų gamyba 
remiant ūkio pajamas ir apribojant ūkio
pajamų nepastovumą;
- tausus gamtos išteklių valdymas ir 
veiksmai klimato srityje teikiant aplinkos 
viešąsias gėrybes ir toliau vykdant klimato 
kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
veiksmus;
- darnus teritorinis vystymasis 
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kompensuojant gamybos sunkumus 
vietovėse, kuriuose yra konkrečių 
gamtinių kliūčių.
Kiekvienam iš šių tikslų Komisija nustatys 
bazinius lygius, poveikį, rezultatus ir 
rodiklius.

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų politikos tikslai neišdėstyti šio reglamento straipsniuose. Todėl 
rekomenduojama į reglamentą įtraukti bent jau finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje 
nustatytus tikslus.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
iš dalies keičiamas I priede pateikiamas 
paramos schemų sąrašas.

Pagal Sutarties 290 straipsnį teisėkūros 
procedūra priimtu aktu Komisijai gali būti 
deleguoti įgaliojimai priimti bendro 
pobūdžio ne teisėkūros procedūra 
priimamus aktus siekiant papildyti ar iš 
dalies pakeisti tam tikras neesmines 
teisėkūros procedūra priimto akto 
nuostatas. Įgaliojimų delegavimo tikslai, 
turinys, taikymo sritis ir trukmė aiškiai 
apibrėžiami teisėkūros procedūra 
priimtuose aktuose. Esminės atitinkamos 
srities nuostatos nustatomos teisėkūros 
procedūra priimtu aktu, todėl negali būti 
įgaliojimų perdavimo objektu. Komisija 
įgaliojama pagal 55 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies 
keičiamas I priede pateikiamas paramos 
schemų sąrašas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žemės ūkio 
metodais ir įrenginiais, arba

– žemės ūkio paskirties žemės laikymas 
tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais metiniais
žemės ūkio metodais ir įrenginiais, arba

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstybės narės, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

– minimalios metinės veiklos, kurią turi 
nustatyti valstybės narės, vykdymas ganyti 
arba kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje;

Pagrindimas

Tam, kad mokėjimai nebūtų toliau vykdomi net ir po to, kai paramos gavėjai savo žemėje 
nevykdo jokios veiklios, reikėtų numatyti minimalią metinę veiklą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei:

1. Tiesioginės išmokos neskiriamos
viešiesiems juridiniams asmenims, 
pavyzdžiui, valstybėms narėms, regionams 
ir savivaldybėms, arba fiziniams ar 
juridiniams asmenims, arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupėms, jei:

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio
veiklą gautų pajamų arba

a) jie valdo oro uostus, geležinkelių 
bendroves, vandens įrenginius, 
nekilnojamojo turto bendroves, švietimo 
įstaigas, sporto ir pramogų aikšteles, 
medžioklės plotus, stovyklavietes ar bet 
kokias kitas panašias įmones ar vykdo 
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kitą panašią veiklą, kurią atitinkamais 
atvejais turi apibrėžti valstybės narės, 
remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išskyrus 
atvejus, kai tie asmenys, laikydamiesi tam 
tikrų valstybių narių nustatytų normų, 
gali pateikti patikrinamų įrodymų; arba

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

b) jų žemės ūkio paskirties žemę sudaro 
daugiausia ganyti ar kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikoma žemė ir toje 
žemėje jie nevykdo minimalios valstybių 
narių pagal 4 straipsnio 1 punkto c dalį 
nustatytos veiklos.

Pagrindimas

Praeityje keletu atveju parama buvo suteikta gavėjams, kurių veikla buvo nesusijusi arba 
nežymiai susijusi su žemės ūkio veikla, pvz., oro uostams arba bendrovėms, prižiūrinčioms 
sporto aikšteles. Ateityje tokią paramą reikia skirti atidžiau. Tačiau tokiomis taisyklėmis 
reikėtų išlaikyti sąnaudų veiksmingumą ir vengti pernelyg didelės administracinės naštos, 
tenkančios valstybėms narėms bei paramos gavėjams.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jie nepatiria ekonominės rizikos, 
susijusios su žemės ūkio veikla, vykdoma 
žemėje, deklaruotoje, kad gautų tiesioginę 
išmoką.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma ūkininkams, kurie už 
ankstesnius metus gavo mažesnę kaip 
5 000 EUR tiesioginių išmokų sumą.

Išbraukta.
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Pakeitimas 15

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 2017 paraiškų teikimo 
metais visų valstybės narės arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regiono teisių į 
išmokas vieneto vertė turi būti vienoda.

Pagrindimas

Pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas iki 60 proc. būsimos paramos iki 2019 paraiškų 
teikimo metų gali būti mokama remiantis ankstesnėmis referencinėmis sumomis, taigi istorinis 
modelis pratęsiamas gana ilgam. Faktiškai istorinis komponentas ir toliau turės didelės įtakos 
mokėjimų lygiui. Todėl pereinamąjį laikotarpį rekomenduojama sutrumpinti iki vidutinės 
trukmės termino.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) mokėti ūkininkams metines 
kompensacijas už 5000 EUR išmokos, 
nurodytos Reglamento (EB) Nr 73/2009 
7 straipsnio 1 dalyje, praradimą. 
Smulkiesiems ūkininkams gali būti 
mokamos papildomos kompensacinės 
išmokos.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokia valdos žemės ūkio paskirties 
žemė, naudojama žemės ūkio veiklai arba
(jei žemė naudojama ir ne žemės ūkio 
veiklai) daugiausia naudojama žemės ūkio 

a) bet kokia valdos žemės ūkio paskirties 
žemė, naudojama žemės ūkio veiklai arba
(jei žemė naudojama ir ne žemės ūkio 
veiklai) daugiausia naudojama žemės ūkio 
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veiklai, arba veiklai su sąlyga, kad ne žemės ūkio 
veikla vienais kalendoriniais metais 
neviršija 4 savaičių laikotarpio ir 
nekenkia aplinkai; or

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme atspindimas reglamento, priimto po BŽŪP padėties patikrinimo, tekstas. 
Valstybės narės turėjo pačios apibrėžti tikslią daugiausia žemės ūkio veiklai naudojamos 
žemės padėtį. Dėl to išmokos buvo skirtos už žemę, kuri pirmiausia naudojama pramoginei 
veiklai. Kai leidžiama vykdyti ribotą ne žemės ūkio veiklą, reikėtų apibrėžti jos trukmę ir 
kriterijus.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 2 
skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 2 
skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą, 
tačiau jie turi tenkinti kompleksinės 
paramos bei kontrolės sąlygas, nurodytas 
Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR].
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