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Pakeitimas 34
Giommaria Uggias

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 
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, 

(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 
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, skirtos jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui, 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 
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kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

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;

Or. it

Pakeitimas 35
Luís Paulo Alves

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.
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl neturėtų būti trukdoma 
skirti jiems tiesiogines išmokas, kurios yra 
svarbus papildomų pajamų, būtinų 
remiant šeimų pajamas ir šių regionų 
ekonominės ir socialinės struktūros 
tvarumą, šaltinis, ypač vietovėse, kurių 
gamtinės sąlygos nepalankios.

Or. pt
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Pakeitimas 36
Giommaria Uggias

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. 
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems turi būti 
užtikrintas tiesioginių išmokų skyrimas.

Or. it

Pakeitimas 37
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras.
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras.
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
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ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose
šiuose regionuose neturėtų būti taikomos
jokios minimalios ribos. Be to, valstybėms 
narėms turėtų būti sudarytos sąlygos taikyti 
vieną iš dviejų minimalių ribų tipų, 
atsižvelgiant į jų ūkininkavimo sektorių 
ypatumus. Kadangi išmoka galėtų būti 
skirta žemės neturintiems ūkininkams, būtų 
neveiksminga taikyti už hektarą nustatomą 
ribą. Todėl tokiems ūkininkams turėtų būti 
taikoma mažiausia mokama paramos suma.
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
Bulgarijos ir Rumunijos ūkininkams, 
kuriems mokamos tiesioginės išmokos yra 
laipsniškai didinamos, minimali riba turėtų 
būti grindžiama galutine laipsniško išmokų 
didinimo proceso pabaigoje suteiktina 
suma;

Or. pt

Pakeitimas 38
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei 0,3 hektaro. Vis 
dėlto valstybių narių žemės ūkio 
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ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose, 
kalnuotuose ir salų regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose valstybėms 
narėms turėtų būti suteiktos galimybės 
nuspręsti, ar tuose regionuose turėtų būti 
taikomos minimalios ribos. Be to, 
valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

Or. it

Pakeitimas 39
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris 

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, tvarkomą 
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turėtų būti naudojamas siekiant palengvinti 
naujų jaunųjų ūkininkų dalyvavimą
schemoje arba galėtų būti naudojamas 
siekiant atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Turėtų būti išlaikytos, 
bet, jei įmanoma, supaprastintos teisių į 
išmokas perdavimo ir naudojimosi jomis 
taisyklės;

regiono lygmeniu, kuris turėtų būti 
naudojamas siekiant palengvinti jaunųjų 
ūkininkų, kurie tik pradėjo taikyti schemą, 
dalyvavimą arba galėtų būti naudojamas 
siekiant atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Turėtų būti išlaikytos, 
bet, jei įmanoma, supaprastintos teisių į 
išmokas perdavimo ir naudojimosi jomis 
taisyklės;

Or. it

Pakeitimas 40
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekdami užtikrinti, kad valstybių 
narių nustatytos jų teritorijoje taikomos 
ekologinės priemonės, kuriomis siekiama 
teikti atitinkamą naudą aplinkai ir 
klimatui valstybės narės ir regionai pagal 
jų konstitucines sistemas iš Sąjungos 
lygmeniu sudaryto sąrašo pasirenka nors 
dvi atitinkamas priemones, Komisijai per 
du mėnesius nuo pranešimo apie 
priemones patvirtinus jų pasirinkimą, iš 
papildomų priemonių rinkinio 
parinkdami trečiąją priemonę, labiau 
atitinkančią jų teritorijos ypatumus.

Or. it

Pakeitimas 41
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) ūkininkų grupėms, kurios siekia 
užtikrinti, kad žemės ūkio veikla, kurią 
vykdant stabdoma ir sušvelninama 
klimato kaita, būtų tvari ir veiksminga, 
turėtų būti sudarytos galimybės 
regioniniu lygmeniu pasirašyti regiono 
aplinkos ir žemės ūkio institucijų 
remiamus ir valdomus sutartinius 
bendradarbiavimo susitarimus. Šiais 
susitarimais siekiama numatyti ir kartu 
maksimaliai padidinti ekologiniu požiūriu 
svarbių teritorijų tęstinumą, tuo pat metu 
siekiant nepadaryti žalos didelę vertę 
turinčioms žemės ūkio teritorijoms.

Or. it

Pakeitimas 42
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) supaprastinimo tikslais ir siekiant
atsižvelgti į konkrečią atokiausių regionų
padėtį, tiesiogines išmokas tuose 
regionuose reikėtų valdyti pagal 
Reglamentu (EB) Nr. 247/2006 nustatytas 
paramos programas. Todėl tiems 
regionams neturėtų būti taikomos šio 
reglamento nuostatos, susijusios su bazinės 
išmokos schema bei pagal ją skiriamomis 
išmokomis ir su susietąja parama;

(40) supaprastinimo tikslais ir siekiant
BŽŪP labiau pritaikyti prie konkrečios
atokiausių regionų, kuriuos varžo jų 
nedidelis mastas ir didelis atstumas nuo 
rinkų, padėties, tiesiogines išmokas ir 
ūkininkams teikiamą visų rūšių paramą 
jų pajamoms tuose regionuose reikėtų 
valdyti pagal Reglamentu (EB) 
Nr. 247/2006 nustatytas paramos 
programas. Todėl tiems regionams neturėtų 
būti taikomos šio reglamento nuostatos, 
susijusios su bazinės išmokos schema bei 
pagal ją skiriamomis išmokomis ir su 
susietąja parama;

Or. pt
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Pakeitimas 43
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 44
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą,

ii) išmoka ūkininkams, vykdantiems tvarią 
ir naudos teikiančią žemės ūkio veiklą,
kuria sustabdoma ir sumažinama klimato 
kaita ir apsaugoma aplinka;

Or. it

Pakeitimas 45
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis netaikomas Sutarties 349 
straipsnyje nurodytiems Sąjungos 

10 ir 11 straipsniai netaikomi Sutarties 
349 straipsnyje nurodytiems Sąjungos 



AM\913248LT.doc 11/31 PE496.441v01-00

LT

regionams (toliau – atokiausiems 
regionams) ir tiesioginėms išmokoms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1405/2006 teikiamos mažosiose Egėjo 
jūros salose.

regionams (toliau – atokiausiems 
regionams) ir tiesioginėms išmokoms, 
kurios pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1405/2006 teikiamos mažosiose Egėjo 
jūros salose.

Or. pt

Pakeitimas 46
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

žemės ūkio produktų gamyba apima žemės 
ūkio produktų auginimą, įskaitant derliaus 
nuėmimą, melžimą, gyvulių veisimą ir 
laikymą ūkininkavimo tikslais,

Or. pt

Pakeitimas 47
Luís Paulo Alves

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 veiklos prireikus atsižvelgiant 
į minimalų gyvūnų laikymo tankį, kurią 
turi nustatyti valstybės narės, vykdymas 
ganyti arba kultivuoti tinkamos būklės 
natūraliai laikomoje žemės ūkio paskirties 
žemėje;

Or. pt

Pakeitimas 48
Giommaria Uggias
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos, kad bendra tiesioginių išmokų 
suma neviršytų III priede nustatytų 
viršutinių ribų, valstybės narės visoms 
tiesioginių išmokų sumoms, išskyrus pagal 
reglamentus (EB) Nr. 247/2006 ir (EB) 
Nr. 1405/2006 skiriamas tiesiogines 
išmokas, taiko linijinį mažinimą.

Siekdamos, kad bendra tiesioginių išmokų 
suma neviršytų III priede nustatytų 
viršutinių ribų, valstybės narės visoms 
tiesioginių išmokų sumoms, išskyrus pagal 
reglamentus (EB) Nr. 247/2006 ir (EB) 
Nr. 1405/2006 skiriamas tiesiogines 
išmokas, taiko linijinį mažinimą. Be to, 
neturi būti tolygiai mažinamos tiesioginės 
išmokos, mokamos mažesnių salų, 
esančių salų regionų administracinėse 
ribose, žemėms.

Or. it

Pakeitimas 49
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikalavimus atitinkantis valdos plotas, 
už kurį prašomos arba skirtinos tiesioginės 
išmokos prieš pritaikant Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsnyje numatytą 
sumažinimą ir neskyrimą, yra mažesnis už 
vieną hektarą.

b) reikalavimus atitinkantis valdos plotas, 
už kurį prašomos arba skirtinos tiesioginės 
išmokos prieš pritaikant Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsnyje numatytą 
sumažinimą ir neskyrimą, yra mažesnis už 
0,3 hektaro.

Or. it

Pakeitimas 50
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susijusios valstybės narės gali nuspręsti 
1 dalies netaikyti atokiausiuose regionuose 
ir mažosiose Egėjo jūros salose.

3. 1 dalis netaikoma atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose.

Or. pt

Pakeitimas 51
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Susijusios valstybės narės gali nuspręsti 
1 dalies netaikyti atokiausiuose regionuose 
ir mažosiose Egėjo jūros salose.

3. Susijusios valstybės narės gali nuspręsti 
1 dalies netaikyti atokiausiuose regionuose, 
mažosiose Egėjo jūros salose ir mažesnėse 
salose, esančiose salų regionų 
administracinėse ribose.

Or. it

Pakeitimas 52
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ūkininkai, kurie 2009–2011 m. laikotarpiu 
gavo tiesioginę paramą ar papildomas 
tiesiogines išmokas, abiem atvejais 
vadovaudamiesi Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, arba kuriems 2012 ar 
2013 m. buvo skirtos teisės į išmokas 
pagal vienkartinės išmokos už plotus 
schemą vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 41  straipsniu, 63 straipsniu 
arba IX priedo B arba C punktais, teises į 
išmokas gauna pirmaisiais bazinės išmokos 
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schemos taikymo metais su sąlyga, kad 
pagal 9 straipsnį jie turi teisę gauti 
tiesiogines išmokas.

Or. pt

Pakeitimas 53
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) taisyklės dėl ūkininkų grupių regiono 
lygmeniu sudarytų sutartinių 
bendradarbiavimo susitarimų, kuriuos 
rems ir tvarkys regiono, aplinkos ir žemės 
ūkio institucijos ir kurių tikslas yra 
nustatyti ir kartu padidinti ekologiniu 
požiūriu svarbių teritorijų tęstinumą, tuo 
pat metu nepadarant žalos didelę vertę 
turinčioms žemės ūkio teritorijoms.

Or. it

Pakeitimas 54
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė 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. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibrėžtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo nors dvi klimatui ir aplinkai
naudingas žemės ūkio veiklos rūšis:

Or. it
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Pakeitimas 55
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 auginami bent trys 
skirtingi pasėliai, jei ūkininko ariama žemė 
užima daugiau kaip 15 hektarų;

Or. en

Pakeitimas 56
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
pieva ir

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiametė 
ganykla ir

Or. en

Pakeitimas 57
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
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šiame skyriuje nurodytą išmoką. šiame skyriuje nurodytą išmoką. aukščiau 
minėta išmoka taip pat taikoma 
ūkininkams, kurių žemės ūkio paskirties 
žemė yra nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu valstybių narių pripažįstamose 
aplinkosaugos teritorijose, ir žemės ūkio 
paskirties žemei, kuriai parama skiriama 
dėl agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimų pagal kaimo plėtros 
programas.

Or. pt

Pakeitimas 58
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– valdos ariama žemė užima mažiau kaip 
15 hektarų arba
–daugiau kaip 50 % valdos žemės ūkio 
paskirties žemės priklauso tinklui „Natura 
2000“, arba
– kai daugiau kaip 50 % valdos žemės 
ūkio paskirties žemėse taikomos agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį,
– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 59
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų, turi teisę ipso facto gauti 
šiame skyriuje nurodytą išmoką.

Ūkininkai turi teisę ipso facto gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jeigu priklauso 
vienai iš šių kategorijų:

– ūkininkai, kurie laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų ekologinio ūkininkavimo 
reikalavimų.

– ūkininkai, kurie intensyviai augina 
medžius, aukštastiebius pasėlius ir (arba) 
vynuoges.
– ūkininkai, kurie yra žemės ūkio 
produktų, turinčių saugomą kilmės vietos 
nuorodą ir (arba) saugomą geografinę 
nuorodą, apsaugos asociacijų nariai.

Or. it

Pagrindimas

Sistemų, kurios patvirtintos kaip „iš esmės ekologiškos“, įtraukimas paspartins šių sistemų 
vystymąsi ir ūkininkų dalyvavimą. Tai padės sukurti teisingas, palankias tvaresniam 
ūkininkavimui rinkos paskatas.

Pakeitimas 60
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologinė gamyba.

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 61
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Siekdamos užtikrinti, kad valstybių narių 
nustatytos jų teritorijoje taikomos 
ekologinės priemonės, kuriomis siekiama 
teikti atitinkamą naudą aplinkai ir 
klimatui, valstybės narės pagal jų 
konstitucines sistemas ir, jei reikia, 
pasikonsultavę su regionais turėtų 
ūkininkams suteikti daugiau galimybių, 
pasirinktų remiantis tikslais ir klimato ir 
aplinkos ypatumais, kad Komisijai 
patvirtintus minėtus pasirinkimus 
ūkininkai išsirinktų trečią privalomą 
priemonę.

Apie savo sprendimą valstybės narės 
Komisijai praneša iki 2013 m. rugpjūčio 
1 d. Komisija patvirtina valstybių narių 
priimtą priemonių rinkinį per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį.

Or. it

Pakeitimas 62
Czesław Adam Siekierski

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 

1. Jei ūkininko ariama žemė užima daugiau 
kaip 15 hektarų, tokioje ariamoje žemėje 
auginami bent trys skirtingi pasėliai.
Pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
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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.

daugiau kaip 70 % ariamos žemės, o 
dviem pagrindiniams pasėliams neturi 
būti skirta daugiau kaip 95 % ariamos 
žemės.

Or. en

Pakeitimas 63
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirma dalis netaikoma ūkiams:
– kuriuose ariama žemė naudojama vien 
tik žolei (sėjamai ar augančiai natūraliai) 
ar kitokiems pašarams auginti, paliekama 
vien tik pūdymui, ji didžiąją metų dalį 
naudojama vien tik pasėliams vandenyje 
auginti arba joje taikomas šių naudojimo 
būdų derinys, arba
– kuriuose daugiau kaip 75 % valdos 
reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės dengia daugiametės 
pievos, daugiamečiai pasėliai, ji 
naudojama žolei ar kitokiems pašariniams 
pasėliams auginti, paliekama pūdymui 
arba joje taikomas šių naudojimo būdų 
derinys.

Or. en

Pakeitimas 64
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiametės pievos Daugiametės ganyklos

Or. en

Pakeitimas 65
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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).

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikytas daugiamečių pievų ir bendro 
žemės ūkio paskirties žemės ploto 
santykinis dydis. Šis įpareigojimas 
taikomas nacionaliniu arba regioniniu 
lygmeniu.

Valstybės narės, kurios į ES įstojo iki 
2004 m., užtikrina, kad žemėje, kurioje 
nustatytą dieną 2003 m. paraiškoms 
paramai už plotus gauti buvo daugiametė 
ganykla, ir toliau būtų daugiametė 
ganykla.
Naujosios valstybės narės, kurios į ES 
įstojo 2004 m., užtikrina, kad žemėje, 
kurioje 2004 m. gegužės 1 d. buvo 
daugiametė ganykla, ir toliau būtų 
daugiametė ganykla.
Bulgarija ir Rumunija užtikrina, kad 
žemėje, kurioje 2007 m. sausio 1 d. buvo 
daugiametė ganykla, ir toliau būtų 
daugiametė ganykla.
Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje 
pastraipoje nurodytas santykinis dydis 
(toliau – referencinis rodiklis) nebūtų 
sumažintas daugiau kaip 10 % 
daugiametės pievos ploto sąskaita, 
palyginti su ankstesnėje dalyje nurodytais 
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atitinkamais referenciniais metais.
Šios pastraipos nuostatos netaikomos 
daugiamečių ganyklų žemei, kurioje 
ketinama želdinti mišką, jei toks miško 
želdinimas yra suderinamas su aplinka ir 
neapima kalėdinių eglučių ir greitai 
augančių veislių medžių, kurie auginami 
trumpą laiką, želdynų.

Or. en

Pakeitimas 66
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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).

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).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti išties tvarų požiūrį referenciniais daugiamečių ganyklų metais turi būti ne 
2014 metai, o 2011 metai. Priešingu atveju kyla didelė rizika, kad iki reformos įsigaliojimo 
ganyklų žemė bus ariama ir toliau nebus naudojama ganykloms.

Pakeitimas 67
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, auginantys daugiamečius 
pasėlius, pavyzdžiui, alyvmedžių giraites, 
vynuogynus ar vaismedžių sodus, išskyrus 
daugiamečius sausosios žemdirbystės 
pasėlius, taiko specialius agronominius 
metodus, pagal kuriuos kuo mažiau 
ardomas dirvožemis ir paliekama žalioji 
dirvožemio paviršiaus danga.

Or. pt

Pakeitimas 68
Catherine Grèze

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

Or. en

Pakeitimas 69
Catherine Grèze

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 

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 ganyklų atnaujinimu, žemės 
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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.

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 70
Catherine Grèze

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 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus,
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Ūkininkai užtikrina, kad bent 7 % jų 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 
daugiamečių ganyklų plotus, būtų 
naudojami ekologinei infrastruktūrai, 
įskaitant tokius kraštovaizdžio elementus, 
kaip gyvatvorės, akmens sienos, pūdymui 
palikta žemė, išlaikytos terasos ir pusiau 
natūralios buveinės. Tokia žemė 
neapsėjama, neariama, joje 
nenaudojamos trąšos arba pesticidai. Gali 
būti nuimamas derlius, pjaunama žolė ir 
ganoma tokiu tankumu, kuris nesukelia 
vejos degradacijos. Kuriant naujus 
mišrius pievų, ganyklų arba lankų plotus,
į augalų rūšių mišinius ganyklose arba 
lankose ganymo arba šienavimo tikslais 
gali būti įtraukiami tinkami ankštiniai 
pasėliai.

Or. en

Pakeitimas 71
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
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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 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Kai reikalavimus atitinkančios žemės 
ūkio paskirties žemės plotas viršija 20 
hektarų, ūkininkai užtikrina, kad bent 5 %
jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 2 straipsnio 31 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė arba 
daugiamečiai sausosios žemdirbystės 
pasėliai, terasos, kraštovaizdžio elementai,
kaip antai gyvatvorės ir akmens sienos,
apsauginės juostos, žemė, apsėta azotą 
fiksuojančiais pasėliais, ir 25 straipsnio 2 
dalies b punkto ii papunktyje nurodyti 
miškais apželdinti plotai, išskyrus 
daugiamečių pievų ir istorinių ganyklų bei 
daugiamečių pasėlių plotus, apibrėžtus 
31a straipsnio 1 dalyje, būtų priskirti 
ekologiniu požiūriu svarbiai vietovei.

Or. pt

Pakeitimas 72
Czesław Adam Siekierski

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 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

1. Valstybės narės nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu užtikrina, kad bent 
3 % jų reikalavimus atitinkančių hektarų, 
apibrėžtų 25 straipsnio 2 dalyje, 
pavyzdžiui, pūdymui palikta žemė, žemės 
ūkio plotai, kuriems taikomos agrarinės 
aplinkosaugos programos, plotai, 
kuriuose nenaudojamos azoto trąšos ir 
pesticidai, atidėta žemė, „Natura 2000“ 
tinklui priklausantis žemės ūkio plotas 
arba kitas gamtos draustinis, terasos, 
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
papunktyje nurodyti miškais apželdinti 
plotai, išskyrus daugiamečių pievų plotus, 
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būtų priskirti ekologiniu požiūriu svarbiai 
vietovei.

Or. en

Pakeitimas 73
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, minimali 
dalis, išreikšta procentais ir nurodyta 1 
dalyje, sumažinama iki 3 % tais atvejais, 
kai ūkininkų grupės sukuria nuolatines 
gretimas ekologiniu požiūriu svarbias 
vietoves.

Or. pt

Pakeitimas 74
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmoji dalis netaikoma žemės ūkio 
paskirties žemei, kuri naudojama vaisiams 
ar daržovėms auginti, ar valdoms, kuriose 
ariama žemė užima mažiau kaip 15 
hektarų.

Or. en

Pakeitimas 75
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį.

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį
užimtumo ir (arba) gamybos lygį, ypač 
natūralių geografinių suvaržymų 
turinčiose srityse, tokiose kaip salos ir 
labiausiai nutolę regionai.

Or. pt

Pakeitimas 76
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai yra taikomas 20 straipsnis, 
valstybės narės gali nustatyti skirtingas 
finansavimo formas regionams, 
apibrėžtiems šiame straipsnyje.

Or. pt

Pakeitimas 77
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie padalija savo valdą vien tik siekdami 
pasinaudoti smulkiųjų ūkininkų schema. 

Išbraukta.
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Tai taikoma ir ūkininkams, kurių valda 
yra šio padalijimo pasekmė.

Or. en

Pakeitimas 78
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai yra taikomas 20 straipsnis, 
valstybės narės gali nustatyti skirtingas 
finansavimo formas regionams, 
apibrėžtiems šiame straipsnyje.

Or. pt

Pakeitimas 79
Czesław Adam Siekierski

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.
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Or. en

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 80
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, nepateikę paraiškos dalyvauti 
smulkiųjų ūkininkų schemoje iki 2014 m.
spalio 15 d., nusprendę joje nebedalyvauti 
po minėtos datos arba atrinkti paramai 
gauti pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[RDR] 20 straipsnio 1 dalies c punktą, 
nebetenka teisės dalyvauti toje schemoje.

Ūkininkai, nepateikę paraiškos dalyvauti 
smulkiųjų ūkininkų schemoje iki 2014 m.
spalio 15 d., gali savo nuomonę pakeisti 
per 2016 m., iki spalio 15 d. Ūkininkai, 
nepateikę paraiškos dalyvauti smulkiųjų 
ūkininkų schemoje iki 2016 m. 
spalio 15 d., tie, kurie nusprendžia joje 
nebedalyvauti po nurodytos 2014 m. ar 
2016 m. datos arba kurie buvo atrinkti 
paramai gauti pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...] [RDR] 20 straipsnio 1 dalies 
c punktą, nebetenka teisės dalyvauti toje 
schemoje.

Or. pt

Pakeitimas 81
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 2 ir 3 
dalis, nustato vieną iš šių metinės išmokos 

Išbraukta.



AM\913248LT.doc 29/31 PE496.441v01-00

LT

pagal smulkiųjų ūkininkų schemą sumų:
a) sumą, neviršijančią 15 % nacionalinio 
vienam paramos gavėjui tenkančios 
išmokos vidurkio,
b) sumą, kuri gaunama nacionalinį 
išmokos už hektarą vidurkį padauginus iš 
skaitmens, kuris atitinka hektarų skaičių, 
tačiau yra ne didesnis kaip trys.
Pirmos pastraipos a punkte nurodytą 
nacionalinį vidurkį valstybės narės 
nustato vadovaudamosi II priede 
2019 kalendoriniams metams nustatyta 
nacionaline viršutine riba ir ūkininkų, 
įgijusių teises į išmokas pagal 21 
straipsnio 1 dalį, skaičiumi.
Pirmos pastraipos b punkte nurodytą 
nacionalinį vidurkį valstybės narės 
nustato vadovaudamosi II priede 
2019 kalendoriniams metams nustatyta 
nacionaline viršutine riba ir reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 26 
straipsnį 2014 m., skaičių.

Or. en

Pakeitimas 82
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta suma neturi būti 
mažesnė kaip 500 EUR ir ne didesnė kaip 
1 000 EUR. Nepažeidžiant 51 straipsnio 1 
dalies, jei taikant 1 dalį gaunama mažesnė 
kaip 500 EUR arba didesnė kaip 
1 000 EUR suma, ji padidinama 
suapvalinant iki mažiausios sumos arba 
atitinkamai sumažinama suapvalinant iki 
didžiausios sumos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 83
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, Kipre ir 
Maltoje gali būti nustatyta mažesnė kaip 
500 EUR, bet ne mažesnė kaip 200 EUR 1 
dalyje nurodytos sumos vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Metinių išmokų pagal smulkiųjų 
ūkininkų schemą suma yra tokia pati, 
kaip suma, kurią ūkininkai turi teisę gauti 
pagal 18, 29, 34, 36 ir 38 straipsnius tais 
metais, kai jie pirmą kartą naudojasi 
schema, bet ne didesnė kaip 1 500 EUR.

Or. en

Pakeitimas 85
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kurios yra būtinos ir 

1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kurios yra būtinos ir 
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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 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

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 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo
procedūrą.

Or. pt


