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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, skirtos 
pažangioms tvaraus ūkininkavimo 
sistemoms sukurti, aplinkosaugos vadybai 
ir klimato kaitos švelninimui 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;

Or. en

Pakeitimas 2

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 

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

tikslu valstybės narės dalį jų tiesioginėms 
išmokoms nustatytų nacionalinių viršutinių 
ribų turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologinės infrastruktūros 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;

Or. en
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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;

Or. en

Pakeitimas 4

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 
galima atsižvelgti siekiant laikytis pagal tą 

(29) 7 % ariamosios ūkio žemės bus 
naudojama didinant funkcinę įvairovę ir 
kartu gerinant žemės ūkio ekosistemų 
veikimą arba viešųjų gėrybių teikimą. 
Elementai, kurie jau dabar dažnai 
atitinka reikalavimus kaip aplinkos 
priemonės, (pvz., gyvatvorės, grioviai, 
pelkės, kitos pusiau natūralių buveinių 
dalys ir kiti esami reikalavimus 
atitinkantys kraštovaizdžio elementai) 
būtų pridėti prie apsauginių juostų 
siekiant sukurti tvarioms žemės ūkio 
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priemonę nurodyto procentinio dydžio; sistemoms skirtą agroekologinę 
infrastruktūrą. Todėl tai nei žemės 
atskyrimas nuo produkcijos, nei naujasis 
atidėjimas, bet visos sistemos ilgalaikio 
veiksmingumo didinimas. Siekiant
užtikrinti, kad ekologinė infrastruktūra 
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 
ekologinės infrastruktūros tipai;

Or. en

Pakeitimas 5

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 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 

(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. Naudojimuisi susietąja parama 
turėtų būti taikomas specialus valstybių 
narių atliekamas poveikio vertinimas. 
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 
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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;

metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
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 atitinkamuose regionuose, 
pirmiausia vietovėse, kuriose susiduriama 
su gamtinėmis kliūtimis, pvz., salų 
regionuose ir kalnuotose vietovėse, būtų 
galima išlaikyti dabartinį gamybos lygį, 
tvarią ūkininkavimo veiklą, 
aplinkosaugos vadybą ir užimtumo 
galimybes ūkiuose. 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;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Be to, valstybėms 
narėms, kurių tiesioginės paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, turėtų būti 

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo plėtros politiką, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė tiesioginėms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
lėšas pervesti kaimo plėtrai skirtoms 
paramos priemonėms. Tokia pasirinkimo 
galimybe, taikant tam tikrus apribojimus, 
turėtų būti galima pasinaudoti vieną kartą 
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suteikta galimybė jų kaimo plėtrai 
skiriamos paramos lėšas skirti 
tiesioginėms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 
tam tikrus apribojimus, turėtų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį;

per visą šio reglamento taikymo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 7

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, prisitaikantiems 
vykdyti biologinei įvairovei, tinkamam 
dirvožemio derlingumui, vandens 
valdymui, klimatui ir aplinkai naudingą 
pažangaus tvaraus ūkininkavimo veiklą, 
kuria gerokai viršijami atitikties taisyklių 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pažangios tvaraus ūkininkavimo 
sistemos – ūkininkavimo veikla, kuria 
viršijami esami Reglamento (ES) 
Nr. ...[HZR] pagrindinių kompleksinės 
paramos taisyklių reikalavimai ir 
užtikrinama nuolatinė pažanga gerinant 
natūralių maistinių medžiagų, vandens 
ciklų ir energijos srautų valdymą siekiant 
mažinti žalą aplinkai bei 
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neatsinaujinančiųjų išteklių eikvojimą ir 
gamybos sistemoje išlaikyti didelę pasėlių, 
ūkinių gyvūnų bei gamtinę įvairovę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tvaraus teritorinio vystymosi kaimo vietovėse labai svarbu pereiti prie pažangios 
tvaraus ūkininkavimo veiklos.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sėjomaina – bent keturių skirtingų 
pasėlių, įskaitant vieną ankštinį augalą, 
auginimas;

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) ekologinė infrastruktūra –
kraštovaizdžio, agrarinės miškininkystės, 
biologinės įvairovės, vandens ir 
dirvožemio valdymo, biotopų ir kiti 
elementai, kuriais stabilizuojama ir 
gerinama agroekologinė ūkininkavimo 
veikla ir aplinkosaugos vadybos sistemos;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aktyvus ūkininkas Tiesioginių išmokų neskyrimas

Or. en

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) šių išmokų paraiškų teikėjai žemėje 
neūkininkauja arba jos aktyviai nevaldo 
tinkamomis žemės ūkio ir aplinkosaugos 
sąlygomis pagal šio reglamento 
4 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) dėl nepakankamo maistinių medžiagų 
valdymo ir su tuo susijusios vandens 
taršos, per didelio gyvulių tankumo ūkyje 
atsižvelgiant į hektarų skaičių, didelio 
priklausomumo nuo išorės energijos, 
biocidų, antibiotikų, vandens ir maistinių 
medžiagų naudojimo ūkininkaujama 
netvariai ir gyvuliai veisiami sistemingai 
ir rimtai pažeidžiant Reglamente (ES) 
Nr. ... [HZR] apibrėžtas kompleksinės 
paramos taisykles;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant tvaraus teritorinio vystymosi kaimo vietovėse labai svarbu pereiti prie pažangios 
tvaraus ūkininkavimo veiklos.

Pakeitimas 14

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 
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.

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 20 % šio reglamento 
II priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti sudaromos sąlygos skirti papildomai iki 20 % savo metinio 
nacionalinio biudžeto kaimo plėtrai, kad jos galėtų stiprinti kaimo plėtrą įgyvendindamos 
bendrą žemės ūkio politiką ir, vertinant plačiau – skatindamos regioninę plėtrą, prie kurios 
prisideda į bendrų nuostatų reglamento sistemą įtrauktas EŽŪFKP.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Kaimo plėtrai teikiamos ES paramos mažinti nereikėtų, nes ją sumažinus gali atsirasti didelių 
kliūčių teritorinei sanglaudai, pirmiausia regionuose, kurių didelę procentinę dalį sudaro 
kaimo vietovės arba kuriuose yra atsilikusių kaimo vietovių.

Pakeitimas 16

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 
ūkio potencialas arba jų institucinė ar 
administracinė struktūra.

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

Or. en

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.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės praneša Komisijai apie 1 dalyje 
nurodytą sprendimą ir priemones, kurių 
imtasi taikant 2 ir 3 dalis.

5. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės praneša Komisijai apie 1 dalyje 
nurodytą sprendimą ir priemones, kurių 
imtasi taikant 2 ir 3 dalis. Visas 
pranešimas ir visi susiję dokumentai 
paskelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio veiklą

Išmokos, skirtos pažangioms tvaraus 
ūkininkavimo sistemoms kurti, 
aplinkosaugos vadybai ir klimato kaitai 
švelninti

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
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Išmokų už pažangias tvaraus 
ūkininkavimo sistemas, aplinkosaugos 
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 reikalavimus, 
atsižvelgiant į vietos specifiką ir remiantis 
bendrais išmatuojamais tikslais, 
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.)

Or. en

Pakeitimas 20

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, 2014–2020 m. integruotai 
prisitaiko dinamiškai pereiti prie tvaraus 
ūkininkavimo sistemų, atitinkančių 
aplinkos apsaugos, klimato, biologinės 
įvairovės, dirvožemio ir vandens valdymo 
uždavinius, t. y.:

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant tvaraus teritorinio vystymosi kaimo vietovėse labai svarbu pradėti taikyti pažangias 
tvaraus ūkininkavimo sistemas.

Pakeitimas 21

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 ariamojoje žemėje vykdant sėjomainą 
auginami bent keturi skirtingi pasėliai, jei 
ūkininko ariama žemė užima daugiau kaip 
10 hektarų 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; ir

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietovė.

c) jų žemės ūkio paskirties žemėje sukurta 
ekologinė infrastruktūra.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansinės drausmės, pagal 7 straipsnį 
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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.

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 jų 
ūkininkavimo ir aplinkosaugos vadybos 
veiklos gerinimui pagal 1 dalį svarbią 
veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai, savo ūkiuose taikantys 
kitas agroekologines sistemas, kuriomis 
labai mažinamas pesticidų naudojimas, 
apsaugomas bei didinamas dirvožemio 
derlingumas ir švelninama klimato kaita, 
turi teisę gauti šiame skyriuje nurodytą 
išmoką.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių įvairinimas Sėjomaina, pasėlių įvairinimas ir antsėliai

Or. en
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Pakeitimas 26

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 ariamoji žemė užima 
daugiau kaip 10 hektarų 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 ariamojoje žemėje vykdant 
sėjomainą auginami bent keturi skirtingi 
pasėliai arba ketverius metus iš eilės 
laikomas pūdymas. Nė vienam iš minėtų 
keturių pasėlių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 10 % ariamosios žemės, o 
pagrindiniam pasėliui neturi būti skirta 
daugiau kaip 50 % ariamosios žemės.
Atsižvelgiant į teigiamą poveikį 
dirvožemio derlingumui ir 
produktyvumui, vykdant sėjomainą 
galima naudoti dvimečius žolės ir dobilų 
mišinius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti tinkamo pasėlių įvairinimo naudą aplinkai ir socialinę bei ekonominę naudą 
(didinti ūkininkavimo veiklos pasirinkimą, stabilizuoti ūkininkų pajamas, mažinti pesticidų 
naudojimą), nė vienam iš pasėlių negali būti skiriama mažiau nei 10 % žemės, o 
pagrindiniam pasėliui – daugiau kaip 50 % žemės.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiniu požiūriu svarbi vietovė Ekologinė infrastruktūra

Or. en
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Pakeitimas 28

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, 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. Atsėti, arti, naudoti 
trąšų arba pesticidų negalima. Galima 
imti derlių, šienauti ir ganyti negadinant 
velėnos. Kuriant naujus mišrių pievų, 
ganyklų arba lankų plotus, į augalų rūšių 
mišinius ganyklose arba lankose ganymo 
arba šienavimo tikslais gali būti 
įtraukiami tinkami ankštiniai augalai,
kraštovaizdžio elementai, apsauginės 
juostos ir 25 straipsnio 2 dalies b punkto 
ii papunktyje nurodyti miškais apželdinti
plotai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tvarios kaimo plėtros labai svarbu gerinti ekosistemų paslaugas ir plėtoti ekologinę 
infrastruktūrą. Į šią infrastruktūrą nereikėtų įtraukti miškais apželdintų plotų; reikėtų įtraukti 
tik pusiau natūralias buveines arba artos, apsėtos, tręštos arba purkštos žemės plotus. 
Nustatant ekologinės infrastruktūros plotų dydį reikėtų įtraukti esamus kraštovaizdžio 
elementus.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologinės infrastruktūros sritys 
apima konkrečią vietos ir regioninę žemės 
dirbimo arba žemės valdymo veiklą, kuria 
pagal 29, 30 ir 31 straipsnius remiamas 
perėjimas prie tvaraus ūkininkavimo 
sistemų ir gerinama aplinkosaugos 
vadyba.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tvarios teritorinės kaimo plėtros labai svarbu gerinti konkrečią vietos ir regioninę 
žemės dirbimo veiklą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tipus ir nustatytų bei apibrėžtų 
kitus ekologiniu požiūriu svarbių vietovių
tipus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti 
siekiant laikytis toje dalyje nurodyto 
procentinio dydžio.

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžtų šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ekologinės infrastruktūros tipus 
ir nustatytų bei apibrėžtų kitus ekologinės 
infrastruktūros tipus, į kuriuos būtų 
galima atsižvelgti siekiant laikytis toje 
dalyje nurodyto procentinio dydžio.

Or. en
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Pakeitimas 31

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: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, sausųjų 
pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en

Pakeitimas 32

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 (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų. 
Todėl šiai paramai taikomas specialus 
poveikio vertinimas, kurį atlieka 
atitinkamos valstybės narės ir apie kurį 
pranešama Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 33

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, pirmiausia vietovėse, kuriose 
susiduriama su gamtinėmis kliūtimis, 
pvz., salų regionuose ir kalnuotose 
vietovėse, paskatinti 2 dalyje nustatytomis 
sąlygomis išlaikyti dabartinį gamybos lygį, 
tvaraus ūkininkavimo veiklą, 
aplinkosaugos vadybą ir užimtumo 
galimybes ūkiuose.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tinkamai atsižvelgti į konkrečius vietovių, kuriose susiduriama su gamtinėmis kliūtimis, 
sunkumus.


