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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekologiškos reformos poreikis

Bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP) šiandien tenka daugiau kaip 40 % viso ES biudžeto. 
Tai – milžiniška pinigų suma, tad aplinkos požiūriu labai svarbu, ar šie pinigai išleidžiami 
tausiai. Siekdami daugelį ateinančių metų saugoti aplinką, turime pakeisti BŽŪP paradigmą. 

Neabejotina, kad, vertinant plačiai, šiandienos Europos žemės ūkio veiklos modelis ilgainiui 
nebus tvarus. Tai turi didelių padarinių mūsų gamtos ištekliams, įskaitant dirvožemį, vandenį, 
biologinę įvairovę ir klimatą. Ši problema aiškiai matyti iš keleto toliau nurodytų pavyzdžių.

 Žemės ūkio paskirties žemė yra svarbi laukinės gamtos ir paukščių rūšių buveinė.
2011 m. Europos žemės ūkio paskirties žemės paukščių indeksas, pagal kurį 
nustatomos žemės ūkio paskirties žemės paukščių populiacijos, nukrito iki žemiausio 
kada nors užregistruoto lygio.

 Žemės ūkis yra vienas pagrindinių Europos vandenų taršos šaltinių. Iš ūkių į vandenį 
patenka daugiau kaip 50 % azoto, ūkiai yra ir didelis fosfatų šaltinis.

 Žemės ūkyje išmetama 9,6 % ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų – 75 % ES 
išmetamo azoto oksido ir 49 % išmetamo metano. 

Jeigu šią tendenciją norime pakeisti ir padaryti Europos žemės ūkį tvarų, turime iš esmės 
pakeisti BŽŪP filosofiją. Tiesioginėmis išmokomis, kurios sudaro 75 % BŽŪP biudžeto, 
tradiciškai buvo remiamas intensyvus ūkininkavimas. Jei neatsižvelgtume į kryžminio 
paramos susiejimo taisykles, tvari praktika tiesioginėmis išmokomis neskatinama. 

Nuomonės referentas siūlo reformuoti BŽŪP tiesiogines išmokas, kad jos prioritetine tvarka 
būtų skiriamos tvariai ūkininkaujantiems ūkininkams. Pagrindinis BŽŪP principas turi būti 
siekis užtikrinti, kad viešosiomis lėšomis būtų remiamos viešosios gėrybės. 

Komisijos pasiūlymas ir kaip jį patobulinti

2011 m. Komisija, ketindama tiesiogines išmokas susieti su ekologija, pateikė reformos 
pasiūlymą. Komisija siūlė tris vadinamuosius ekologijos elementus: pasėlių įvairinimą, 
daugiametes pievas ir ekologiniu požiūriu svarbias vietoves. Nuomonės referentas siūlo šiuos 
elementus patobulinti taip, kaip nurodyta toliau.

1. Vietoj pasėlių įvairinimo reikia nustatyti sėjomainos reikalavimą. Pasėlių įvairinimas būtų 
tik paskata ūkininkams suskaidyti savo žemes įvairiems pasėliams skirtais mažais ploteliais ir 
nepadėtų saugoti aplinkos. O sėjomaina leistų užkirsti kelią monokultūrai, pagerinti biologinę 
įvairovę ir sumažinti pesticidų poreikį.

2. Nuomonės referentas pritaria idėjai, kad reikia apsaugoti daugiamečių pievų ir (arba) 
ganyklų plotus siekiant užtikrinti, kad ganyklų plotai būtų bent jau tokie, kaip šiandien. 
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Tačiau siekiant užsitikrinti, kad šis tikslas būtų pasiektas, metai, nuo kurių turėtų būti 
laikomos daugiametės pievos, turėtų būti nustatyti atgaline, o ne būsima data. Priešingu atveju 
ūkininkams būtų suteikta ydinga paskata suarti žemę, kad išvengtų šio reikalavimo vykdymo.

3. Idėja atidėti žemės ūkio paskirties žemės ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms 
(angl. EFA), kurios turėtų likti nepaliestos – labai naudingas Komisijos pasiūlymo elementas. 
Tačiau nuomonės referentas siūlo žemės ūkio paskirties žemės procentinę dalį, kuri turėtų 
patekti į EFA kategoriją, padidinti nuo 7 iki 10 %, nes, remiantis analizėmis, siekiant, kad 
EFA poveikis būtų nemažas, joms turėtų būti priskirta bent 10 % žemės ūkio paskirties 
žemės1. 

4. Galiausiai nuomonės referentas siūlo į paketą įtraukti ketvirtą ekologijos elementą –
reikalavimą, kad dirvožemis turėtų dangą. Ūkininkai turės užtikrinti, kad jų žemė nebūtų 
palikta plika daugiau nei 5–8 savaites iš eilės. Tai bus svarbi priemonė siekiant užkirsti kelią 
dirvožemio erozijai ir neleisti, kad maisto medžiagomis būtų užteršta vandens aplinka.

Moduliavimas

Dar viena svarbi diskusija apie ekologiją – moduliavimo klausimas. Kiek I ramsčio lėšų turėtų 
būti leidžiama perkelti į II ramstį? Komisija siūlo 10 %, bet neaišku, kaip šis skaičius 
argumentuojamas. Moduliavimas yra savanoriškas, tad nėra pagrįstos priežasties, kodėl 
valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama pačioms nuspręsti, kiek lėšų jos norėtų perkelti iš I 
į II ramstį. 

Nuomonės referentas siūlo panaikinti Komisijos pasiūlyme kai kurioms valstybėms narėms 
numatytą atvirkštinio moduliavimo galimybę. Šios galimybės šiandien nėra ir jeigu ji būtų 
suteikta, aplinkos požiūriu kiltų problemų. 

Siekiant tvaresnio žemės ūkio

Savo 2020 m. strategijoje ES įsipareigojo užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų tvarus. 
Šioje srityje ES užsibrėžė tikslą „iki 2020 m. sustabdyti ES biologinės įvairovės nykimą bei 
ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas kuo labiau atkurti“. O savo „Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane“ ES įsipareigojo 
iki 2050 m. žemės ūkio sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 
42–49 %.

Jeigu norima, kad šie tikslai nebūtų tik žodžiai, ES turi drąsiai reformuoti tiesioginių išmokų 
taikymą pagal bendrą žemės ūkio politiką. Viešosiomis lėšomis turi būti remiamos viešosios 
gėrybės. Turėtume siekti užtikrinti, kad šis principas būtų įtrauktas į BŽŪP reformą.

                                               
1 Be kita ko, žr.: Naturschutzbund Deutschland (NABU), January 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Berlin.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, kuriais 
remiantis būtų nustatomas daugiametėje 
pievoje augančios žolės ar kitų žolinių
pašarų paplitimas;

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir taip užtikrinti paramos gavėjų 
teisių apsaugą ir viešųjų gėrybių teikimą, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti teisės aktus, kuriuose 
nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis; ganyti arba kultivuoti natūraliai 
tinkamoje žemėje vykdytiną minimalią 
veiklą ir minimalią veiklą, reikalingą 
siekiant išsaugoti gamtą pagal 
„Natura 2000“ sistemą ar kitas 
atitinkamas gamtos apsaugos programas; 
taip pat kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti gerą agrarinę ir 
aplinkosaugos būklę (GAAB), ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 
daugiametėje ganykloje augančios žolės ar 
kitų pašarų paplitimas;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė žemės ūkio veiklos apibrėžtis tinkama, nes ja pripažįstama ir žemės ūkio žaliavų 
gamyba žemės ūkyje, ir pagrindinės viešosios gėrybės, kurios gali būti užtikrintos pasiekus 
GAAB. Kadangi sąlyga atitikti GAAB reikalavimus vis tiek bus taikoma daugumai I ramsčio 
tiesioginių išmokų, ji turėtų būti ir svarbi žemės ūkio veiklos apibrėžties dalis.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė perkelti savo pačių 
pasirinktą sumą iš I į II ramstį. Pasirinkta 
suma gali būti didinama kiekvienais 
metais pagal 14 straipsnį, jeigu taip 
nusprendžia valstybė narė. Šia lanksčia 
perkėlimo iš vieno ramsčio į kitą galimybe 
turėtų būti užtikrinta, kad bendra žemės 
ūkio politika prisidėtų prie teigiamos ES 
aplinkos raidos;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti teisę laisvai nuspręsti, kiek 1 ramsčio lėšų jos nori perkelti į 
2 ramstį. Kadangi moduliavimo galimybė savanoriška, nėra pagrįstų argumentų, kodėl 
valstybės narės neturėtų turėti galimybės, jeigu nori, į 2 ramstį perkelti tokios 1 ramsčio lėšų 
sumos, kokią jos pačios laiko tinkama.

Pakeitimas 3

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 

(26) vienas iš pagrindinių 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 griežtai 
laikantis bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
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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 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

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 
ganyklų, dirvožemio dangos 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. 2092/9121 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos; 

Or. en

Pagrindimas

Išmoka už ekologiją turėtų būti ne papildoma, o susieta su bazine išmoka siekiant užtikrinti 
jos veiksmingumą ir rezultatus visoje ES.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad su pasėlių
įvairinimo priemonės taikymu susiję 
įpareigojimai būtų taikomi proporcingai 
bei nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su priemonės 
taikymu susijusias taisykles;

(27) siekiant užtikrinti, kad su sėjomainos
priemonės taikymu susiję įpareigojimai 
būtų taikomi proporcingai bei 
nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su priemonės 
taikymu susijusias taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Sėjomaina yra agronominė praktika, galinti duoti daug daugiau rezultatų negu pasėlių 
įvairovė ir yra palankesnė siekiant dirvožemio derlingumo ir siekiant naudoti mažiau 
pesticidų. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės ganyklos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinės ganyklos apibrėžtis (žr. 4 straipsnio 1 dalies h punktą) naudinga, kai nenorima 
įtraukti labai intensyvių pievų, kurios neduoda naudos klimatui ar biologinei įvairovei, šioje 
apibrėžtyje daugiau dėmesio skiriama nežolinėms arba sumedėjusių augalų plotų ganykloms. 
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) siekiant užtikrinti, kad su 
dirvožemio dangos priemonės taikymu 
susiję įpareigojimai būtų taikomi 
sąžiningai bei nediskriminuojant, padėtų 
stiprinti vandens aplinkos apsaugą ir 
užkirstų kelią dirvožemio erozijai, 
Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriuose nustatytų su priemonės taikymu 
susijusias taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio erozija yra didelė problema, su kuria susiduria Europos žemės ūkis. Pagal naujus 
Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (angl. JRC) modelius skaičiuojama, kad 
1,3 mln. km2 27 ES valstybių narių paviršiaus ploto būdinga vandens erozija. Be to, 20 % šio 
paviršiaus ploto kasmet praranda daugiau kaip 10 tonų vienam hektarui. Todėl reikia pradėti 
taikyti priemonę, kuria tiesiogiai sprendžiama dirvožemio erozijos ir maisto medžiagų 
patekimo tiesiai į požeminį vandenį problema.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės priemonė būtų 
įgyvendinama veiksmingai ir nuosekliai ir 
kartu būtų atsižvelgiama į valstybių narių 
specifiką, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžti 
pagal tą priemonę nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipai ir nustatyti 
bei apibrėžti kiti ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipai, į kuriuos būtų 

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės priemonė būtų 
įgyvendinama veiksmingai ir nuosekliai ir 
kartu būtų atsižvelgiama į valstybių narių 
specifiką, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžti 
pagal tą priemonę nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipai ir nustatyti 
bei apibrėžti kiti ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipai, į kuriuos būtų 
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galima atsižvelgti siekiant laikytis pagal tą 
priemonę nurodyto procentinio dydžio;

galima atsižvelgti siekiant laikytis 
valstybių narių pareigos užtikrinti, kad 
bent 10 % tinkamų hektarų, neskaitant 
daugiamečių ganyklų plotų, būtų 
ekologiniu požiūriu svarbios vietovės;

Or. en

Pagrindimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės yra būtinas saugumo tinklas, padėsiantis apsaugoti 
ūkių gamtos išteklių bazę. Remiantis keliomis skirtingomis analizėmis (žr. šio dokumento 
pagrindimą) tik 10 % tų plotų padės pasiekti tikros naudos aplinkai: tai bus naudinga ne tik 
klimatui, dirvožemiui ir vandeniui, bet ir galės laisvai migruoti apdulkintojai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama gamtinių 
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 plėtrai22, 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;

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama gamtinių 
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. Valstybės narės, 
remdamosi objektyviais aplinkosaugos 
kriterijais, pvz., didele gamtine verte, gali 
nuspręsti apriboti šias išmokas 
ūkininkams, nurodytiems [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis [RDR] 
33 straipsnio 1 dalyje. 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) 
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Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai22, tačiau nenustatytose pagal 
[…] Reglamento (ES) Nr. […] [RDR] 46 
straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią priemonę turėtų būti remiami vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, veiklą 
vykdantys ūkininkai, aktyviai prisidedantys prie kraštovaizdžio išsaugojimo bei apsaugos ir 
biologinės įvairovės, dirvožemio, klimato ir vandens išlaikymo. Su mažiausiai palankiomis 
ūkininkauti vietovėmis susijusios ūkių sistemos, pvz., didelės gamtinės vertės ūkiai, gali 
gaminti aukštos kokybės maisto produktus ir daug prisidėti prie ekologinių viešųjų gėrybių, 
įskaitant anglies dioksido saugojimą, švarų vandenį, kraštovaizdžio kokybę ir biologinę 
įvairovę. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Tačiau tinkamai 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 %. Galimybė gauti 
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pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. 
Susietoji parama turėtų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų 
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį. 
Be to, šia parama turėtų būti suteiktos 
galimybės pasinaudoti ūkininkams, kurie 
turi pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 2013 m. gruodžio 31 d. jiems 
skirtas specialiąsias teises į išmokas, bet 
neturi reikalavimų atitinkančių hektarų, 
kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas. 
Siekiant patvirtinti savanorišką susietąją 
paramą, kuri viršija 10 % metinės 
nacionalinės kiekvienai valstybei narei 
nustatytos ribos, Komisija taip pat turėtų 
būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus, 
netaikydama Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011;

susietąją paramą turėtų būti suteikta tik 
mažiems sektoriams, turintiems ypatingų 
poreikių, ji neturėtų būti naudojama kaip 
bendra priemonė;

Or. en

Pagrindimas

Susietąja parama skatinamas intensyvus ūkininkavimas, keliantis daug problemų aplinkai. 
Atliekant pastarąsias kelias BŽŪP reformas susietosios paramos atsisakyta pripažįstant 
daugelį su ja susijusių problemų. Jeigu per būsimą BŽŪP reformą bus dideliu mastu vėl 
numatyta susietoji parama, tai bus žingsnis atgal.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) valstybėms narėms turėtų būti leista 
iki 5 % jų nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti konkrečiai žemės ūkio veiklai, 
naudingai aplinkai. Tai apima didelės 
gamtinės vertės ūkių bei praktikos ir kitų 
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panašių ūkininkavimo sistemų, kuriomis 
siekiama aplinkosauginio veiksmingumo, 
skatinimą. Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose aiškiai apibrėžtų šios 
specialios paramos teikimo sąlygas; 

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme visiškai panaikinama galimybė ekologiškiems ūkiams numatyti 
atsietą paramą. Tai – didelis žingsnis atgal. Ši galimybė turi būti grąžinta siekiant, kad 
valstybės narės pagal I ramstį galėtų ir toliau skirti paramą konkrečiai žemės ūkio veiklai, 
naudingai aplinkai. Tai apima didelės gamtinės vertės ūkių ir kitų panašių ūkininkavimo 
sistemų skatinimą. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą, klimatui ir
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
kompleksine parama ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Tos schemos tikslas turėtų 
būti remti dabartinę Sąjungos mažų ūkių 
žemės ūkio struktūrą, netrukdant jiems 

(38) siekiant mažinti su tiesioginės 
paramos valdymu ir kontrole susijusias 
administracines sąnaudas, reikėtų sukurti 
paprastą ir konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtą schemą. Todėl reikėtų 
nustatyti vienkartinę išmoką, kuri pakeistų 
visas tiesiogines išmokas. Reikėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų siekiama 
supaprastinti formalumus, be kita ko, 
mažinant smulkiems ūkininkams taikomus 
įpareigojimus, pavyzdžiui, susijusius su 
paraiškomis gauti paramą ir kontrole, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. [...] [HZR], 
tačiau netrukdant siekti bendrų reformos 
tikslų, suprantant, kad Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] II priede nurodyti Sąjungos 
teisės aktai taikomi smulkiesiems 
ūkininkams. Nors ir įmanoma 
smulkiesiems ūkininkams sumažinti 
įpareigojimus, susijusius su klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veikla, 
apibrėžta šio reglamento III antraštinės 



PE483.719v01-00 14/36 PA\893865LT.doc

LT

vystytis formuojant konkurencingesnes 
struktūras. Todėl galimybės dalyvauti 
schemoje turėtų būti suteikiamos tik jau 
esančioms valdoms; 

dalies 2 skyriuje, tačiau kompleksinės 
paramos taisyklės smulkiesiems 
ūkininkams vis tiek būtų taikomos. Tos 
schemos tikslas turėtų būti remti dabartinę
Sąjungos mažų ūkių žemės ūkio struktūrą, 
netrukdant jiems vystytis formuojant 
konkurencingesnes struktūras. Todėl 
galimybės dalyvauti schemoje turėtų būti 
suteikiamos tik jau esančioms valdoms; 

Or. en

Pagrindimas

Nors sumažinti ekologijos reikalavimus smulkiesiems ūkininkams siekiant skatinti smulkųjį 
žemės ūkį gali būti pagrįsta, vis tiek ūkininkams derėtų laikytis kompleksinės paramos 
taisyklių, nes jomis užtikrinama minimali aplinkos apsauga.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės ūkio veikla – c) žemės ūkio veikla –

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

– žemės ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,

– 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 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
(GAAB), kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 94 straipsnyje,

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

– minimalios veiklos vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būklės natūraliai 
laikomoje žemės ūkio paskirties žemėje 
arba veiklos vykdymas siekiant išsaugoti 
gamtą pagal „Natura 2000“ sistemą arba 
atitinkamas gamtos apsaugos programas;

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė žemės ūkio veiklos apibrėžtis tinkama, nes ja pripažįstama ir žemės ūkio žaliavų 
gamyba žemės ūkyje, ir pagrindinės viešosios gėrybės, kurios gali būti užtikrintos pasiekus 
GAAB. Kadangi sąlyga atitikti GAAB reikalavimus vis tiek bus taikoma daugumai I ramsčio 
tiesioginių išmokų, ji turėtų būti ir svarbi žemės ūkio veiklos apibrėžties dalis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

e) žemės ūkio paskirties žemė – bet koks 
žemės plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žemė, daugiametė ganykla arba 
daugiamečiams pasėliams auginti;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žemė apsėta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

g) daugiamečiai pasėliai – ne sėjomainos 
būdu auginami pasėliai (išskyrus 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė 
apsėta penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) daugiametė pieva – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
sėjomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žolės ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;

h) daugiametė ganykla – žemė, kurioje 
auga žolė ar kitokie pašarai ir kuri 
septynerius metus ar ilgiau nearta ir 
neapsėta, o joje auga ir kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, kurios nėra žolės ar
kiti pašariniai augalai;

Or. en

Pagrindimas

Nauja apibrėžtis taip pat naudinga, kai į ją nenorima įtraukti labai intensyvių pievų, kurios 
neduoda naudos klimatui ar biologinei įvairovei, šioje apibrėžtyje daugiau dėmesio skiriama 
nežolinėms arba sumedėjusių augalų plotų ganykloms. Jose auga daugeliui ekstensyviųjų 
gyvulininkystės sistemų būtini pašariniai augalai (krūmai ir medžiai, kurių vaisius ir lapus 
ėda visi gyvuliai, įskaitant galvijus), ypač apleistuose regionuose, kur ganykliniai ūkiai –
vienintelis prieinamas būdas naudotis gamtos ištekliais.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdomas 
ūkininkavimas ir esanti žemės ūkio 
paskirties žemė, tikėtina, yra palankūs 
didelei biologinei įvairovei ar saugomoms 
rūšims ir buveinėms. Šioms sistemoms 
būdingas mažas ūkininkavimo 
intensyvumas, didelė dalis natūraliai ar 
pusiau natūraliai augančių augalų arba 
didelė žemės dangos įvairovė.



PA\893865LT.doc 17/36 PE483.719v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis;

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibrėžtis;

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstybės 
narės apibrėžtų minimalią veiklą, kuri turi 
būti vykdoma ganyti ir kultivuoti tinkamos 
būklės natūraliai laikomoje žemėje;

b) nustatytų sistemą, pagal kurią apibrėžtų 
minimalią veiklą, kuri turi būti vykdoma 
ganyti ir kultivuoti tinkamos būklės 
natūraliai laikomoje žemėje, ir minimalią 
veiklą, vykdomą siekiant išsaugoti gamtą 
pagal „Natura 2000“ sistemą arba 
atitinkamas gamtos apsaugos programas, 
kaip nurodyta 1 dalies c punkto trečioje 
įtraukoje;

c) nustatytų kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti 1 dalies c punkte
nurodytą ganyti ir kultivuoti tinkamą
žemės ūkio paskirties žemės būklę.

c) nustatytų kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti 1 dalies c punkto 
antroje įtraukoje nurodytą gerą žemės 
ūkio paskirties žemės agrarinę ir 
aplinkosaugos būklę (GAAB).

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 1 
dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žolės ir kitų žolinių pašarų vyravimas.

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 1 
dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žolės ir kitų pašarų vyravimas.

Or. en
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Pakeitimas 18

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 
fiziniams ar juridiniams asmenims arba 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, jei jie
savo žemės ūkio paskirties žemėje nevykdo 
minimalios pagal 4 straipsnio 1 dalies 
c punktą nustatytos veiklos:

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

Or. en

Pagrindimas

Dabartine aktyvaus ūkininko apibrėžtimi rizikuojama į sistemą neįtraukti ūkininkų, kurie savo 
ūkininkavimo veiklą derina su kita ūkyje vykdoma veikla, prisidedančia prie ekologinio ir 
socialinio-ekonominio ūkio perspektyvumo bei platesnės kaimo ekonomikos perspektyvumo, 
nes į ją neįtraukiami ūkininkai mėgėjai. Siekiant remti ūkininkus, konstruktyviai padedančius 
saugoti aplinką, ir suteikti ūkininkams mėgėjams paskatų ūkininkauti tvariai, šie ūkininkai 
turi būti įtraukti į apibrėžtį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 



PA\893865LT.doc 19/36 PE483.719v01-00

LT

paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 10 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų tam tikrą šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų procentinę 
dalį. Todėl atitinkama suma nebegali būti 
naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad valstybės narės pačios galėtų nuspręsti, kiek 1 ramsčio lėšų 
jos nori perkelti į 2 ramstį. Kadangi moduliavimo galimybė savanoriška, nėra pagrįstų 
argumentų, kodėl valstybės narės neturėtų turėti galimybės, jeigu nori, į 2 ramstį perkelti 
tokios 1 ramsčio lėšų sumos, kokią jos pačios laiko tinkama.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po 2014 m. valstybės narės gali iki 
kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. nuspręsti 
padidinti kaimo plėtrai kitiems metams 
skirtos paramos, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis, savo metinių nacionalinių 
viršutinių ribų procentinę dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Esant dabartinei ekonominei padėčiai valstybėms narėms gali būti sunku prieš septynerius 
metus nuspręsti, kokią sumą jos norėtų perkelti iš 1 į 2 ramstį, nes nemažą šios sumos dalį jos 
pačios turės bendrai finansuoti. Todėl derėtų leisti valstybėms narėms kasmet patikslinti, 
kokią sumą jos pageidauja perkelti.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bulgarija, 
Estija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija 
gali nuspręsti pagal šį reglamentą 
tiesioginėms išmokoms skirti iki 5 % 
paramos priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, 2015–2020 m. finansuojamas 
iš EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente 
(ES) Nr. […] [RDR], skiriamos sumos. 
Todėl atitinkama suma nebegali būti 
naudojama paramos priemonėms pagal 
kaimo plėtros programas.

Išbraukta.

Apie pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisijai pranešama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos.
1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais 
metais procentinis dydis, apie kurį 
pranešama pagal antrą pastraipą, yra tas 
pats.

Or. en

Pagrindimas

Atvirkštinis moduliavimas neturėtų būti leidžiamas, nes, palyginti su dabartiniais teisės 
aktais, tai būtų žingsnis atgal. Tad 2 ramsčio lėšos neturėtų būti naudojamos neteisingam 
perskirstymui 1 ramstyje kompensuoti.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
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narės gali nuspręsti bazinės išmokos 
schemą taikyti regionų lygmeniu. Tuo 
atveju jos nustato regionus remdamosi 
tokiais objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais kaip jų agronominės bei 
ekonominės savybės, regioninis žemės 
ūkio potencialas arba jų institucinė ar 
administracinė struktūra.

narės gali nuspręsti bazinės išmokos 
schemą taikyti regionų lygmeniu. Tuo 
atveju jos nustato regionus remdamosi 
tokiais objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais kaip jų agronominės, aplinkos
bei ekonominės savybės, regioninis žemės 
ūkio potencialas arba jų institucinė ar 
administracinė struktūra. Jeigu numatomi 
nemaži regionų bazinių išmokų skirtumai, 
valstybės narės įvertina šių išmokų 
poveikį aplinkai ir socialinį jų poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Taikant bazinės išmokos schemą regioniniu lygmeniu, reikia atsižvelgti į regionų aplinkos 
ypatumus. Siekiant neiškreipti atitinkamų regionų socialinės-ekonominės struktūros ar 
aplinkos, valstybės narės turėtų būti įpareigotos įvertinti poveikį aplinkai ir socialinį poveikį, 
jeigu įvairiuose regionuose numatomos skirtingos išmokos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą: 

1. Siekdami gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą, teisę į 
šią išmoką turintys ūkininkai savo 
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibrėžtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio veiklą:

a) jų ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama 
žemė užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti (sėjamai 
ar augančiai natūraliai), nepaliekama vien 
tik pūdymui arba ji didžiąją metų dalį 
nenaudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti;

a) jų ariamoje žemėje taikoma sėjomaina, 
jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama pūdymui arba ji didžiąją metų 
dalį nenaudojama pasėliams vandenyje 
auginti;

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
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pieva ir ganykla;
c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė, ir
ca) jų žemė nepaliekama plika ilgiau nei 
penkias savaites iš eilės.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiška praktika turėtų būti taikoma kaip „tinkamumo kriterijai“, reiškiantys, kad jeigu 
ūkininkas nori gauti išmokas pagal pirmąjį ramstį, jis turėtų laikytis į paketą įtrauktų trijų 
veiklos reikalavimų. Sėjomaina yra agronominė praktika, galinti duoti daug daugiau rezultatų 
negu pasėlių įvairovė ir yra palankesnė siekiant dirvožemio derlingumo ir siekiant naudoti 
mažiau pesticidų. Dirvožemio danga yra svarbi agronominė priemonė, kuri turėtų būti 
įtraukta į ekologijos reikalavimus. Kokią dirvožemio dangą pasirinkti (pvz., tarpinius 
augalus, per žiemą paliekamą ražieną ar kt.), jos turėtų laisvai nuspręsti pačios.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu ūkininkai nesilaiko šiame 
skyriuje išdėstytų reikalavimų, jie netenka 
visos pagal šį reglamentą 
reglamentuojamos išmokos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti ūkininkams tvirtą paskatą įvykdyti ekologijos reikalavimus, reikia tiesioginę 
jų išmoką konkrečiai susieti su ekologijos reikalavimais.



PA\893865LT.doc 23/36 PE483.719v01-00

LT

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstybės 
narės šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš keturių 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Prie trijų Komisijos siūlomų ekologijos elementų reikėtų pridėti ketvirtą – dirvožemio dangą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių įvairinimas Sėjomaina

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama vien tik
žolei auginti (sėjamai ar augančiai 
natūraliai), nepaliekama vien tik pūdymui 
arba ji didžiąją metų dalį nenaudojama 
vien tik pasėliams vandenyje auginti, 
tokioje ariamoje žemėje auginami bent trys 
skirtingi pasėliai. Nė vienam iš minėtų 
trijų pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žemės, o pagrindiniam 
pasėliui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žemės.

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 3 hektarus ir nenaudojama žolei 
auginti (sėjamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama pūdymui arba ji didžiąją metų 
dalį nenaudojama daugiamečiams 
pasėliams arba pasėliams vandenyje 
auginti, tokioje ariamoje žemėje taikant 
sėjomainą auginami bent trys skirtingi 
pasėliai arba ji trejus metus iš eilės 
paliekama pūdymui. Į sėjomainą 
įtraukiamas vienas ankštinis pasėlis.

Or. en

Pagrindimas

Sėjomaina yra agronominė praktika, galinti duoti daug daugiau rezultatų negu pasėlių 
įvairovė ir yra palankesnė siekiant dirvožemio derlingumo ir siekiant naudoti mažiau
pesticidų. Įtraukus ankštinį pasėlį į sėjomainą bus lengviau sumažinti ES priklausomybę nuo 
pašarams reikalingų proteinų importo ir šis žingsnis bus labai naudingas aplinkai.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės ganyklos

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes pievas, jei 2014 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės pievos (toliau 
– daugiametės pievos referenciniai plotai). 

1. Ūkininkai savo valdų plotuose išlaiko 
daugiametes ganyklas, jei 2011 paraiškų 
teikimo metais paraiškoje, teikiamoje pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX (HZ) 74 
straipsnio 1 dalį, nurodo, kad tie plotai 
naudojami kaip daugiametės ganyklos
(toliau – daugiametės ganyklos
referenciniai plotai).

Daugiametės pievos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes pievas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Daugiametės ganyklos referenciniai plotai 
padidinami, jei 2014 ir (arba) 2015 m. 
ūkininkas yra įpareigotas žemės plotus 
pertvarkyti į daugiametes ganyklas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
93 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu bazinė data nustatoma ateityje, padėtis gali pablogėti – užuot apsaugojus ganyklas, 
prieš įsigaliojant naujam reglamentui gali prasidėti masinis jų arimas. Siekiant išvengti šio 
ydingo poveikio 2011 m. turėtų būti nustatyti kaip baziniai metai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams leidžiama pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės pievos
referencinių plotų. Ši riba netaikoma force 
majeure atvejais arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

2. Valstybėms narėms leidžiama 
regioniniu lygmeniu pertvarkyti ne 
daugiau kaip 5 % savo daugiametės 
ganyklos referencinių plotų. Ši riba 
netaikoma force majeure atvejais arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis.
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Or. en

Pagrindimas

Nustatydamos daugiamečių ganyklų reikalavimą regioniniu, o ne ūkio lygmeniu, valstybės 
narės gali savo 5 % plotų pertvarkymo galimybe pasinaudoti siekdamos padėti ūkininkams, 
galintiems patirti problemų įgyvendinant daugiamečių ganyklų reikalavimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
pievos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių pievų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę pievą, jei plotas sumažinamas 
daugiau nei leidžiama pagal 2 dalį ir 
daugiametės pievos referencinių plotų 
pakeitimu žemės perdavimo atveju.

3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatytų taisykles, susijusias su 1 dalies 
antroje pastraipoje nurodytų daugiametės 
ganyklos referencinių plotų didinimu, 
daugiamečių ganyklų atnaujinimu, žemės 
ūkio paskirties žemės pertvarkymu į 
daugiametę ganyklą, jei plotas 
sumažinamas daugiau nei leidžiama pagal 
2 dalį, ir daugiametės ganyklos
referencinių plotų pakeitimu žemės 
perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Dirvožemio danga

1. Ūkininkai užtikrina, kad visa 
reikalavimus atitinkanti jų žemė nebūtų 
palikta be augalų ilgiau nei penkias 
savaites iš eilės, o ypatingomis sausros 
sąlygomis arba kai reikia naikinti 



PA\893865LT.doc 27/36 PE483.719v01-00

LT

piktžoles – ne ilgiau kaip 8 savaites iš 
eilės. Ilgesnis laikotarpis gali būti 
priimtinas kaip išimtis piktžolėms naikinti 
vienais metais iš penkerių, kai laikomasi 
penkių savaičių termino. Plikos žemės 
ruožai, kai jie yra gamtos priežiūros 
elementas, irgi priimtini. Augalinė 
dirvožemio danga gali apimti natūraliai 
augančius augalus, tarpinius augalus, 
ražieną, žolę arba kitą augalinę dangą, 
esančią po daugiamečiais pasėliais. 
2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos dirvožemio dangos priemonės 
taikymo įpareigojimų vykdymo taisyklės, 
kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio erozija yra didelė problema, su kuria susiduria Europos žemės ūkis. Pagal naujus 
Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (angl. JRC) modelius skaičiuojama, kad 
1,3 mln. km2 27 ES valstybių narių paviršiaus ploto būdinga vandens erozija. Be to, 20 % šio 
paviršiaus ploto kasmet praranda daugiau kaip 10 tonų vienam hektarui. Todėl reikia pradėti 
taikyti priemonę, kuria tiesiogiai sprendžiama dirvožemio erozijos ir maisto medžiagų 
patekimo tiesiai į požeminį vandenį problema.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
regioniniu lygmeniu bent 10 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir pusiau natūralios buveinės, 
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plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. 

išskyrus daugiamečių ganyklų plotus, būtų 
priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei. Siekiant, kad šios vietovės būtų 
priskirtos ekologiniu požiūriu svarbioms 
vietovėms, jos neariamos, neapsėjamos ir 
netręšiamos neorganinėmis trąšomis, taip 
pat nepurškiamos, bet jose tinkamu 
sezonu, suderinamu su biologinės 
įvairovės išsaugojimo reikmėmis, gali būti 
ganoma, nuimamas derlius arba 
pjaunama žolė.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiniu požiūriu svarbios vietovės yra būtinas saugumo tinklas, padėsiantis apsaugoti 
ūkių gamtos išteklių bazę. Remiantis keliomis skirtingomis analizėmis (žr. šio dokumento 
pagrindimą) tik 10 % tų plotų padės pasiekti tikros naudos aplinkai: tai bus naudinga ne tik 
klimatui, dirvožemiui ir vandeniui, bet ir galės laisvai migruoti apdulkintojai. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves, 
kurioms taikoma minėta dalis, arba, taip 
pat vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, išmoką 
skirti tik už kai kurias Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 33 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vietoves.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytą išmoką skirti už visas vietoves 
arba ūkininkavimo sistemas, kurioms 
taikoma minėta dalis, arba, taip pat 
vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais aplinkos kriterijais, 
pvz., didele gamtine verte, išmoką skirti tik 
už kai kurias Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
vietoves.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią priemonę turėtų būti remiami vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, veiklą 
vykdantys ūkininkai, aktyviai prisidedantys prie kraštovaizdžio išsaugojimo bei apsaugos ir 
biologinės įvairovės, dirvožemio, klimato ir vandens išlaikymo. Su mažiausiai palankiomis 
ūkininkauti vietovėmis susijusios ūkių sistemos, pvz., didelės gamtinės vertės ūkiai, gali 
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gaminti aukštos kokybės maisto produktus ir daug prisidėti prie ekologinių viešųjų gėrybių, 
įskaitant anglies dioksido saugojimą, švarų vandenį, kraštovaizdžio kokybę ir biologinę 
įvairovę. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju valstybės narės regionus nustato 
vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
su jų gamtinėmis kliūtimis susiję ypatumai 
ir agronominės sąlygos.

Tuo atveju valstybės narės regionus nustato 
vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
su jų gamtinėmis kliūtimis susiję ypatumai, 
aplinkos ypatumai ir agronominės sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią priemonę turėtų būti remiami vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių, veiklą 
vykdantys ūkininkai, aktyviai prisidedantys prie kraštovaizdžio išsaugojimo bei apsaugos ir 
biologinės įvairovės, dirvožemio, klimato ir vandens išlaikymo. Su mažiausiai palankiomis 
ūkininkauti vietovėmis susijusios ūkių sistemos, pvz., didelės gamtinės vertės ūkiai, gali 
gaminti aukštos kokybės maisto produktus ir daug prisidėti prie ekologinių viešųjų gėrybių, 
įskaitant anglies dioksido saugojimą, švarų vandenį, kraštovaizdžio kokybę ir biologinę 
įvairovę. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV ANTRAŠTINĖ DALIS IV ANTRAŠTINĖ DALIS
SUSIETOJI PARAMA SUSIETOJI IR KITA SPECIALIOJI 

PARAMA

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių 
runkelių, cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir 
daržovių, trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, apynių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių.

Or. en

Pagrindimas

Susietoji parama turėtų būti teikiama tik tais atvejais, kai siekiant rūpintis įvairiais 
kraštovaizdžiais reikia išlaikyti tam tikrą žemės ūkio veiklą arba kai veikla aktyviai padeda 
stiprinti biologinės įvairovės, dirvožemio ar vandens apsaugą. Susietoji parama grūdams, 
aliejinių kultūrų sėkloms ir kitiems panašiems pasėliams nėra ekonomiškos priemonės 
bendriems BŽŪP tikslams pasiekti, o gali duoti tik priešingų rezultatų – jomis skatinamas 
intensyvus auginimas, o tada galiausiai pereinama prie monokultūros.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, prieš teikdamos 
susietąją paramą, atlieka poveikio 
aplinkai ir socialinio poveikio vertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Susietąja parama skatinamas intensyvus ūkininkavimas, keliantis daug problemų aplinkai. 
Todėl siekiant užtikrinti, kad ši priemonė nedarytų žalos aplinkai, reikia prieš teikiant 
susietąją paramą atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir aplinkosaugos priežasčių, 
patiriama tam tikrų sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % II 
priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei: 

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 V 
antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 111 
straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 69 
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straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju– to 
reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, ir 
(arba)
b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 2 
skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 1 
dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 1 
skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 5 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir V 
antraštinėse dalyse, išskyrus IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos.

Or. en

Pagrindimas

Susietąja parama skatinamas intensyvus ūkininkavimas, keliantis daug problemų aplinkai. 
Atliekant pastarąsias kelias BŽŪP reformas susietosios paramos atsisakyta pripažįstant 
daugelį su ja susijusių problemų. Jeigu per būsimą BŽŪP reformą bus dideliu mastu vėl 
numatyta susietoji parama, tai bus žingsnis atgal.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 2 
skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 1 
dalies b ir e punktuose numatytai paramai 

Išbraukta.
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arba to reglamento IV antraštinės dalies 1 
skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir V 
antraštinėse dalyse, išskyrus IV 
antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % II 
priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pagrindimas

Susietąja parama skatinamas intensyvus ūkininkavimas, keliantis daug problemų aplinkai. 
Atliekant pastarąsias kelias BŽŪP reformas susietosios paramos atsisakyta pripažįstant 
daugelį su ja susijusių problemų. Jeigu per būsimą BŽŪP reformą bus dideliu mastu vėl 
numatyta susietoji parama, tai bus žingsnis atgal.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 2a skyrius (naujas) (po 46 straipsnio)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a SKYRIUS
Specialioji parama

Or. en
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Specialiosios paramos bendrosios 

taisyklės
1. Šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis 
valstybės narės gali ūkininkams teikti 
specialiąją paramą už:
i) konkrečius ūkininkavimo metodus, 
įskaitant didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemas, svarbius siekiant 
apsaugoti arba gerinti aplinką;
ii) pagerintų gyvūnų gerovės standartų 
taikymą;
iii) konkrečią žemės ūkio veiklą, 
teikiančią papildomos naudos agrarinei 
aplinkosaugai;
iv) aplinkai ir regionui pritaikytų 
ankštinių pasėlių, skirtų pašarui, 
auginimą vietos lygmeniu siekiant skatinti 
vystyti ekonomišką maisto medžiagų ciklą 
ūkyje.
2. Specialioji parama išmokama kasmet ir 
teikiama už nustatytą veiklą apibrėžtoje 
vietovėje arba už nustatytus apibrėžto 
skaičiaus gyvūnų gerovės standartus.
3. Bet kokia pagal šį straipsnį teikiama 
specialioji parama turi derėti su kitomis 
ES priemonėmis ir politikos sritimis.
4. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl:
a) šiame straipsnyje nurodytos 
specialiosios paramos teikimo sąlygų ir
b) suderinamumo su kitomis ES
priemonėmis ir šios specialiosios paramos 
sumavimo taisyklių.
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Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme visiškai panaikinama galimybė ekologiškiems ūkiams numatyti 
atsietą paramą. Tai – didelis žingsnis atgal. Ši galimybė turi būti grąžinta siekiant, kad 
valstybės narės pagal I ramstį galėtų ir toliau skirti paramą konkrečiai žemės ūkio veiklai, 
naudingai aplinkai. Tai apima didelės gamtinės vertės ūkių ir kitų panašių ūkininkavimo 
sistemų, taip pat veiklos, kuria siekiama aplinkosauginio veiksmingumo ir didinamas 
ekonominis ūkių atsparumas, skatinimą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
46 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46b straipsnis
Finansinės nuostatos

1. Specialiajai paramai finansuoti 
valstybės narės iki metų, einančių prieš 
pirmuosius tokios paramos įgyvendinimo 
metus, rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti 
panaudoti iki 5 % II priede nustatytos 
savo metinės nacionalinės viršutinės 
ribos.
2. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1 dalimi, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:
a) laikydamosi 1 dalyje nustatytų ribų, kai 
taikytina, padidinti nustatytą procentinę 
dalį, naudojamą specialiajai paramai 
finansuoti;
b) reikiamais atvejais pakeisti 
specialiosios paramos teikimo sąlygas;
c) nustoti teikti paramą pagal šį skyrių.

Or. en
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Pagrindimas

Iki 5 % tiesioginių išmokų paketo atidedama su aplinka susijusiai veiklai, kuria ūkio lygmeniu 
toliau didinamas tvarumas.


