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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sutartyje skiriami Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti bendro pobūdžio įstatymo galios 
neturinčius teisės aktus, skirtus neesminėms įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatoms 
papildyti ar iš dalies pakeisti, ir Komisijos įgaliojimų priimti vienodas teisiškai privalomų 
Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygas.

Teisės aktų leidėjas paveda Komisijai įvesti papildomas nuostatas, kurios būtinos tinkamam 
teisės aktų leidėjo siūlomos sistemos veikimui užtikrinti. Siekiant užtikrinti vienodą sistemos 
taikymą valstybėse narėse teisės aktų leidėjas Komisijai suteikė įgyvendinimo įgaliojimus.

Nuomonės referentas mano, kad šiuo tekstu, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 
1659/2005, tinkamai pasiekiamas tikslas. Vis dėlto jis pateikė tris pakeitimus, kuriuose 
pabrėžiama būtinybė stiprinti valdymą šioje srityje reikalaujant visapusiško vietos ir 
regioninių atstovų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo priimant visus reikalingus sprendimus. 

Nuomonės referentas ypač mano, kad galų gale turi būti surasta tinkama poreikių aplinkos 
srityje ir ekonominių poreikių pusiausvyra.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Konsultavimo paslaugos turėtų padėti 
ūkininkams įvertinti jų žemės ūkio valdose 
vykdomos veiklos rezultatus ir nustatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo ir geros 
agrarinės bei aplinkosaugos būklės 
reikalavimais, numatytais 2009 m. sausio 
19 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 73/2009, nustatančiame bendrąsias 
tiesioginės paramos schemų ūkininkams 
pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles 
ir nustatančiame tam tikras paramos 
schemas ūkininkams, ir Bendrijos darbo 
saugos standartuose. Atsižvelgiant į tai, 
kad parama už naudojimąsi konsultavimo 
paslaugomis teikiama jau kelerius metus, 

(13) Konsultavimo paslaugos turėtų padėti 
ūkininkams įvertinti jų žemės ūkio valdose 
vykdomos veiklos rezultatus ir nustatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo ir geros 
agrarinės bei aplinkosaugos būklės 
reikalavimais, numatytais 2009 m. sausio 
19 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 73/2009, nustatančiame bendrąsias 
tiesioginės paramos schemų ūkininkams 
pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles 
ir nustatančiame tam tikras paramos 
schemas ūkininkams, ir Bendrijos darbo 
saugos standartuose. Atsižvelgiant į tai, 
kad parama už naudojimąsi konsultavimo 
paslaugomis teikiama jau kelerius metus, 
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reikėtų sudaryti sąlygas teikti prie 
individualių paramos gavėjo poreikių 
geriau pritaikytas paslaugas.

reikėtų sudaryti sąlygas teikti prie 
individualių paramos gavėjo poreikių 
geriau pritaikytas paslaugas. Valstybės 
narės turėtų būti skatinamos naudodamos 
plačiajuostį ryšį sukurti ūkininkų 
elektroninio konsultavimo forumus.  Taip 
pat turėtų būti skatinama teikti visas 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
konsultavimo paslaugas raginant 
ūkininkus naudoti informacines 
technologijas.   

Or. en

Pagrindimas

Elektroninio konsultavimo priemonė yra unikali valstybių narių galimybė bendrauti su 
ūkininkais atokiose vietovėse. Geresnė ūkininkų prieiga prie interneto paslaugų, pvz., 
plačiajuosčio interneto, yra ekonominės plėtros sąlyga.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos 10 straipsnyje reikalaujama, kad 
valstybės narės, siekdamos pagerinti 
„Natura 2000“ tinklo ekologinį vientisumą, 
stengtųsi skatinti elementų, kurie dėl savo 
linijinės ar tęstinės struktūros arba dėl jų 
atliekamos jungiamosios funkcijos yra 
būtini laukinių rūšių migracijai, plitimui ir 
genetiniams mainams, valdymą. Už tokias 
vietoves turėtų būti suteikta teisė gauti 
„Natura 2000“ išmokas. Tačiau siekiant 
užtikrinti, kad išmokos ir toliau visų pirma 
būtų skiriamos už nustatytas „Natura 2000“ 
vietoves, tikslinga, kad jos būtų 
proporcingai ribojamos atsižvelgiant į 
nustatytas „Natura 2000“ vietoves. 

(17) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos 10 straipsnyje reikalaujama, kad 
valstybės narės, siekdamos pagerinti 
„Natura 2000“ tinklo ekologinį vientisumą, 
stengtųsi skatinti elementų, kurie dėl savo 
linijinės ar tęstinės struktūros arba dėl jų 
atliekamos jungiamosios funkcijos yra 
būtini laukinių rūšių migracijai, plitimui ir 
genetiniams mainams, valdymą. Už tokias 
vietoves turėtų būti suteikta teisė gauti 
„Natura 2000“ išmokas. Tačiau siekiant 
užtikrinti, kad išmokos ir toliau visų pirma 
būtų skiriamos už nustatytas „Natura 2000“ 
vietoves, tikslinga, kad jos būtų 
proporcingai ribojamos atsižvelgiant į 
nustatytas „Natura 2000“ vietoves. Tai 
darydamos regioninės ir vietos valdžios 
institucijos turėtų sukurti aplinkos 
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apsaugos nuostatų ir vietos plėtros 
poreikių pusiausvyrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti aplinkos apsaugos nuostatų ir vietos plėtros neatitikimo turi būti rastas 
kompromisas, kad būtų sprendžiami ir ekonominio investavimo, ir aplinkos apsaugos 
klausimai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Reikalaujama, kad kiekviena valstybė 
narė sukurtų nacionalinį kaimo tinklą. 
Siekdama užtikrinti, kad įvairūs 
nacionaliniai kaimo tinklai būtų kuriami 
nuosekliai ir vienodai, Komisija 
įgyvendinimo aktais turėtų nustatyti 
išsamias su minėtų tinklų kūrimu ir 
naudojimu susijusias nuostatas.

(19) Reikalaujama, kad kiekviena valstybė 
narė sukurtų nacionalinį kaimo tinklą, 
kuris turėtų apimti atstovus nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis. Siekdama 
užtikrinti, kad įvairūs nacionaliniai kaimo 
tinklai būtų kuriami nuosekliai ir vienodai, 
Komisija įgyvendinimo aktais turėtų 
nustatyti išsamias su minėtų tinklų kūrimu 
ir naudojimu susijusias nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu ne tik sukurti kiekvienos valstybės narės ir nacionalinio kaimo tinklo ryšius, bet taip 
pat užtikrinti, kad kiekvieną nacionalinį kaimo tinklą sudarytų atstovai nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į piliečių poreikius. 


