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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kartu su 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos pasiūlymu Komisija pateikė 
reglamentų rinkinį, kuriuo nustatyta 2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
teisinė sistema. Nustatyti trys pagrindiniai šios sistemos uždaviniai: 1) perspektyvi maisto 
gamyba, 2) tausus gamtos išteklių valdymas ir klimato politika ir 3) darnus teritorinis 
vystymasis. Komisija nurodė, kad abu BŽŪP ramsčiai bus labai svarbūs sprendžiant šiuos –
Europos regionams ir teritorijoms taip pat labai svarbius – klausimus. Naujosiomis 

tiesioginių išmokų taisyklėmis turėtų būti užtikrintas sąžiningas ir tvarus išteklių 
paskirstymas. 

Nuomonės referentė visiškai pritaria sumanymui smarkiai susieti tiesiogines išmokas 
ūkininkams su ekologija. Tai vienas iš būdų spręsti dabartines aplinkosaugos ir socialines 
problemas. Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad dabartinių pasiūlymų nepakanka siekiant 
pradėti taikyti pažangias, tvariam teritoriniam vystymuisi kaimo vietovėse labai svarbias 
tvaraus ūkininkavimo sistemas. Šiuo atžvilgiu nuomonės referentė siūlo įgyvendinti 
priemones, kuriomis būtų galima geriau atsižvelgti į Europos kaimo teritorijas.

Nuomonės referentė ragina siekiant užtikrinti regioninę plėtrą numatyti didesnę dalį 
papildomai paramai skirtų metinių nacionalinių viršutinių ribų. Laikydamasi to paties 
principo nuomonės referentė prieštarauja bet kokiam kaimo plėtrai skirtų sumų mažinimui.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą;
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą;
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
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nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žemės ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles;
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už tvarios ir 
naudingos žemės ūkio veiklos, kurią 
vykdant stabdoma ir sušvelninama 
klimato kaita ir saugoma aplinka, 
įgyvendinimą metinę viršutinę ribą;
nustatyti išmokos už vietoves, kuriose 
esama gamtinių kliūčių, metinę viršutinę 
ribą; nustatyti išmokos jauniesiems 
ūkininkams metinę viršutinę ribą; nustatyti 
savanoriškos susietosios paramos metinę 
viršutinę ribą; priimti su savanoriška 
susietąja parama susijusių sprendimų 
vertinimo ir tvirtinimo tvarkos taisykles;
priimti žemės ir veislių tvirtinimo 
specialiosios išmokos už medvilnę skyrimo 
tikslais ir pranešimų teikimo su tuo 
tvirtinimu susijusiems gamintojams tvarkos 
taisykles; numatyti specialiosios išmokos 
už medvilnę sumos sumažinimo 
apskaičiavimo taisykles; priimti su 
bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Pakeitimas 2

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, 

(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, 
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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;

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 turi būti 
užtikrintas tiesioginių išmokų skyrimas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) išmokų už pažangias tvaraus 
ūkininkavimo sistemas, aplinkosaugos 
vadybą ir klimato kaitos švelninimą 
regionų lygmeniu teikimas, kaip numatyta 
šiame reglamente, gali būti papildomas 
regionų valdžios institucijų ir ūkininkų 
pasirašytais teritoriniais paktais.  Pagal 
šiuos teritorinius paktus būtų galima 
įgyvendinti svarbiausias konkrečias 
paskatomis grindžiamas priemones; jos, 
atsižvelgiant į vietos specifiką ir remiantis 
bendrais išmatuojamais tikslais, būtų 
kolektyviai taikomos reikalavimus 
atitinkančioje žemės ūkio paskirties 
žemėje ir jomis būtų siekiama apsaugoti 
vandens išteklius, biologinę įvairovę ir 
dirvožemius;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) tais atvejais, kai žemės ūkio 
produkcija ir ūkininkai nukenčia dėl 
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ekstremaliosios situacijos ir gaivalinių 
nelaimių, Komisija, nukrypdama nuo šio 
reglamento nuostatų, gali patvirtinti 
tokias priemones, kadangi jos laikomos 
būtinomis ir yra pateisinamos siekiant 
išspręsti konkrečias problemas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis netaikomas Sutarties 349 
straipsnyje nurodytiems Sąjungos 
regionams (toliau – atokiausiems 
regionams) ir tiesioginėms išmokoms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1405/2006 teikiamos mažosiose Egėjo 
jūros salose.

10 ir 11 straipsniai netaikomi Sutarties 
349 straipsnyje nurodytiems Sąjungos 
regionams (toliau – atokiausiems 
regionams) ir tiesioginėms išmokoms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1405/2006 teikiamos mažosiose Egėjo 
jūros salose.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aktyvus ūkininkas Tiesioginių išmokų neskyrimas

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
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 

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

regioninis žemės ūkio potencialas arba jų 
institucinė ar administracinė struktūra. Kad 
išmokų paskirstymas regionų lygmeniu 
labai nesiskirtų, kiekviena išmokos 
schema ir susijusi apibrėžtis įvertinama 
atliekant išankstinį poveikio aplinkai ir 
socialinio bei ekonominio poveikio 
vertinimą.

Pagrindimas

Jei tolesnės išmokos ir toliau būtų nustatomos atsižvelgiant į ankstesnes išmokas, kuriomis 
remiantis ištekliai paskirstomi nesąžiningai ir netvariai, kyla didelis pavojus stabdyti arba 
suvaržyti vietos ir regionų plėtros pastangas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Išmokų už pažangias tvaraus 
ūkininkavimo sistemas, aplinkos 
apsaugos vadybą ir klimato kaitos 
švelninimą teikimas regionų lygmeniu, 
kaip numatyta 20 ir 29 straipsniuose, gali 
būti papildomas regionų valdžios 
institucijų ir ūkininkų pasirašytais 
teritoriniais paktais, atsižvelgiant į 
33 straipsnyje nurodytą 30 % viršutinę 
ribą. Pagal šiuos teritorinius paktus, 
atsižvelgiant į vietos specifiką ir remiantis 
bendrais išmatuojamais tikslais, 
reikalavimus atitinkančioje žemės ūkio 
paskirties žemėje būtų galima kolektyviai 
įgyvendinti svarbiausias konkrečias 
paskatomis grindžiamas priemones, 
kuriomis būtų siekiama apsaugoti 
vandens išteklius, biologinę įvairovę ir 
dirvožemius.
(Įterpti kaip naują straipsnį prieš 
29 straipsnį.)
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Smulkiųjų ūkininkų schemoje norintys 
dalyvauti ūkininkai paraišką pateikia iki 
2014 m. spalio 15 d.

Smulkiųjų ūkininkų schemoje norintys 
dalyvauti ūkininkai paraišką pateikia iki 
valstybių narių nustatytinos dienos, bet ne 
vėliau kaip:
1. 2014 m. spalio 15 d. (nuostata galioja 
nuo 2014 m.),
arba
2. 2015 m. spalio 15 d. (nuostata galioja 
nuo 2015 m.),
Vis dėlto valstybių narių nustatyta diena 
negali būti ankstesnė nei paskutinė 
paraiškų pagal bazinės išmokos schemą 
pateikimo diena.

Pagrindimas

Pirmieji naujos sistemos taikymo metai, ypač valstybėse narėse, kurios anksčiau netaikė 
sistemos, pagrįstos teisėmis į išmokas, gali būti sudėtingi tiek ūkininkams, tiek 
administratoriams. Ūkininkai turėtų rinktis iš dviejų skirtingų, nežinomų sistemų. Taigi, 
siekiant užtikrinti, kad mechanizmo tikslų būtų pasiekta, reikėtų leisti pirmą kartą pasinaudoti 
smulkiųjų ūkininkų schema mažiausiai dar vieną kartą per finansinės programos laikotarpį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kurios yra būtinos ir 
pateisinamos ekstremaliosios situacijos 
atveju siekiant išspręsti konkrečias 
problemas. Tokiomis priemonėmis galima 
nukrypti nuo šio reglamento nuostatų, 
tačiau tik tiek ir tokiam laikui, kiek tikrai 
būtina. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kurios yra būtinos ir 
pateisinamos ekstremaliosios situacijos 
arba gaivalinės nelaimės, padariusios 
poveikį žemės ūkio gamybai ir 
ūkininkams, atveju siekiant išspręsti 
konkrečias problemas. Tokiomis 
priemonėmis galima nukrypti nuo šio 
reglamento nuostatų, tačiau tik tiek ir 
tokiam laikui, kiek tikrai būtina. Minėti 
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nurodytą nagrinėjimo procedūrą. įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.
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