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Pakeitimas 1117
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 9 straipsnis

Bendrieji principai Bendrieji principai

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su regionais, savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas 
intervencines priemones rengia 
vadovaudamosi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais 
Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir 
neiškraipytų konkurencijos.

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su savo regionais, 
užtikrina, kad intervencinės priemonės 
būtų nustatytos remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais ir 
netrukdytų sklandžiai veikti vidaus rinkai.
Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių 
asmenų grupės atveju valstybės narės gali 
nuspręsti šių juridinių asmenų ar grupių 
lygmeniu taikyti 15 straipsnyje nurodytą 
sumažinimą ir 26, 27, 29, 66, 67 ir 68 
straipsniuose nurodytas paramos 
priemones, kaip apibrėžta jų BŽŪP 
strateginiuose planuose, kai nacionalinėje 
teisėje numatyta, kad atskiri nariai gali 
prisiimti teises ir pareigas, kurios yra 
panašios į atskirų aktyvių ūkininkų, 
turinčių valdos valdytojo statusą, teises ir 
pareigas, visų pirma turint omenyje jų 
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ekonominį, socialinį ir mokestinį statusą, 
jeigu jie prisidėjo prie atitinkamų 
juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio 
struktūrų stiprinimo.

Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP 
strateginiu planu ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) [HzR] nustatytais 
principais bei reikalavimais, nustato teisinę 
sistemą, pagal kurią Sąjungos parama 
teikiama paramos gavėjams.

Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiaudamos su savo regionais, 
vadovaudamosi BŽŪP strateginiu planu ir 
šiame reglamente bei Reglamente (ES) 
[HzR] nustatytais principais bei 
reikalavimais, nustato teisinę sistemą, 
pagal kurią Sąjungos parama teikiama 
paramos gavėjams.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Pakeitimas 1118
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis 15 straipsnis

Išmokų sumažinimas Išmokų sumažinimas

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais ir viršijančią 
60 000 EUR, valstybės narės sumažina 
taip:

1. Valstybės narės sumažina 
tiesioginių išmokų sumą, skirtiną ūkininkui 
pagal šį skyrių konkrečiais kalendoriniais 
metais, kai ta suma viršija 100 000 EUR 
ribą.

a) ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina 
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 
EUR;
b) ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina 
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 
EUR;
c) ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina 
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 
EUR;
d) 100 %, jei skirtina suma viršija 
100 000 EUR.
2. Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės 
narės iš tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, atima:

2. Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės 
narės iš tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, gali atimti:

a) su ūkininko deklaruota žemės ūkio 
veikla susijusius darbo užmokesčius, 
įskaitant su užimtumu susijusius mokesčius 

a) 50 proc. su ūkininko deklaruota 
žemės ūkio veikla susijusių darbo 
užmokesčių, įskaitant su įdarbinimu 
susijusius mokesčius bei socialines įmokas, 
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bei socialines įmokas, bei bei

b) lygiavertes reguliaraus ir 
neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias 
su žemės ūkio veikla, kurią vykdo 
atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys, 
negaunantys darbo užmokesčio arba 
gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už 
suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau 
besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo 
rezultatais.

ba) 27 ir 28 straipsniuose nurodytas 
tiesioginės paramos išmokas;

Valstybės narės a ir b punktuose nurodytas 
sumas apskaičiuoja su nacionaliniu ar 
regiono lygmeniu vykdoma žemės ūkio 
veikla susijusius vidutinius standartinius 
darbo užmokesčius padaugindamos iš 
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių 
darbo vienetų.

Valstybės narės a punkte nurodytas sumas 
apskaičiuoja nacionaliniu ar regiono 
lygmeniu vykdomos žemės ūkio veiklos ir 
susijusios veiklos faktines darbo 
užmokesčio sąnaudas arba ją vykdant 
mokamus vidutinius standartinius darbo 
užmokesčius padaugindamos iš atitinkamo 
ūkininko deklaruotų metinių darbo vienetų. 
Valstybės narės gali naudotis su 
skirtingais ūkių tipais susijusiais 
standartiniais darbo užmokesčio sąnaudų 
rodikliais arba darbo vietų kūrimo įvairių 
tipų ūkiuose lyginamaisiais indeksais.

3. Sumažinus išmokas numatomomis 
gauti lėšomis pirmiausia turi būti 
finansuojama papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti, o 
paskui – kitos prie atsietųjų tiesioginių 
išmokų priskiriamos intervencinės 
priemonės.

3. Sumažinus išmokas numatomomis 
gauti lėšomis prioriteto tvarka 
finansuojama papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti, o 
paskui – kitos prie atsietųjų tiesioginių 
išmokų priskiriamos intervencinės 
priemonės.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti 
IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms 
priemonėms finansuoti. Toks lėšų 
perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP 
strateginio plano finansines lenteles ir 
2023 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 
straipsnį. Tokiam perkėlimui netaikomos 
90 straipsnyje nustatytos didžiausios lėšų 
perkėlimo iš EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti 
IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms 
priemonėms finansuoti. Toks lėšų 
perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP 
strateginio plano finansines lenteles ir 
2024 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 
straipsnį.

3a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti 1 dalyje nurodytą 
sumažinimą šių juridinių asmenų ar 
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grupių lygmeniu, kai nacionalinėje teisėje 
numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti 
teises ir pareigas, kurios yra panašios į 
atskirų ūkininkų, turinčių valdos 
valdytojo statusą, teises ir pareigas, visų 
pirma jų ekonominio, socialinio ir 
mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, 
kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.
3b. Kai valstybė narė pagal 26 
straipsnį ūkininkams skiria papildomą 
pajamų perskirstymo paramą ir tam 
panaudoja bent 12 % savo IV straipsnyje 
numatyto finansinio asignavimo 
tiesioginėms išmokoms, ji gali nuspręsti 
šio straipsnio netaikyti.
3c. Ūkininkams, kurie, kaip nustatyta, 
dirbtinai sukūrė sąlygas, kad išvengtų šio 
straipsnio taikymo poveikio, nesuteikiama 
jokios dėl išmokų mažinimo vengimo 
gautos naudos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis, 
kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje 
nustatyto išmokų sumažinimo 
apskaičiavimo pagrindas, taip siekiant 
užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai 
paskirstytos teisę į jas turintiems paramos 
gavėjams.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Pakeitimas 1119
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis 18 straipsnis

Paramos už hektarą suma Paramos už hektarą suma

1. Bazinė pajamų parama skiriama 
kaip vienoda suma už hektarą, išskyrus tuo 
atveju, kai valstybės narės nusprendžia tą 
paramą skirti remdamosi 19 straipsnyje 
nurodytomis teisėmis į išmokas.

1. Bazinė pajamų parama skiriama 
kaip vienoda suma už hektarą, išskyrus tuo 
atveju, kai valstybės narės nusprendžia tą 
paramą skirti remdamosi 19 straipsnyje 
nurodytomis teisėmis į išmokas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nustatyti skirtingą bazinės pajamų paramos 
už hektarą sumą skirtingoms teritorijų, 
kuriose esama panašių socialinių ir 
ekonominių arba agronominių sąlygų, 
grupėms.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nustatyti skirtingą bazinės pajamų 
paramos sumą už hektarą skirtingoms 
teritorijų grupėms pagal socialines ir 
ekonomines, aplinkos arba agronomines 
sąlygas. Valstybės narės gali nuspręsti 
skirti didesnes sumas gamtinių ar vietovei 
būdingų kliūčių patiriantiems regionams 
ir vietovėms, kuriose mažėja gyventojų 
skaičius, taip pat paramai, mokamai už 
daugiamečius žolynus. Dėl valstybių narių 
nustatytų tradicinių intensyviai 
naudojamų Alpių ganyklų pažymėtina, 
kad bazinės pajamų paramos už hektarą 
suma gali būti sumažinta nepaisant ūkio 
pajamų situacijos.

2a. Valstybės narės, remdamosi 
valstybės narės nustatytu ataskaitiniu 
laikotarpiu, gali nustatyti mechanizmus, 
kuriais būtų ribojamas nacionalinių 
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reikalavimus atitinkančių hektarų, 
kuriems gali būti teikiama parama, 
skaičius.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Pakeitimas 1120
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis 20 straipsnis

Teisių į išmokas vertė ir konvergencija Teisių į išmokas vertė ir konvergencija

1. Valstybės narės nustato teisių į 
išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos 
konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į 
išmokas vertę proporcingai priderindamos 
prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1307/2013 2020 paraiškų teikimo 
metams, ir susijusios išmokos už klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, 
numatytą to reglamento III antraštinės 
dalies III skyriuje 2020 paraiškų teikimo 
metams.

1. Valstybės narės nustato teisių į 
išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos 
konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į 
išmokas vertę proporcingai priderindamos 
prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1307/2013 2023 paraiškų teikimo 
metams, ir susijusios išmokos už klimatui 
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, 
numatytą to reglamento III antraštinės 
dalies III skyriuje 2023 paraiškų teikimo 
metams.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nustatyti skirtingą teisių į išmokas vertę 
pagal 18 straipsnio 2 dalį.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nustatyti skirtingą teisių į išmokas vertę 
pagal 18 straipsnio 2 dalį.

3. Valstybės narės ne vėliau kaip 2026 
paraiškų teikimo metais nustato kiekvienos 
valstybės narės arba teritorijų grupės, 
apibrėžtos pagal 18 straipsnio 2 dalį, 
didžiausią teisių į išmokas vertę.

3. Valstybės narės ne vėliau kaip 2026 
paraiškų teikimo metais nustato kiekvienos 
valstybės narės arba teritorijų grupės, 
apibrėžtos pagal 18 straipsnio 2 dalį, 
didžiausią teisių į išmokas vertę.

4. Kai pagal 1 dalį nustatyta teisių į 
išmokas vertė skiriasi valstybėje narėje 
arba pagal 18 straipsnio 2 dalį apibrėžtoje 
teritorijų grupėje, valstybės narės užtikrina, 
kad teisių į išmokas vertės ir vienodos 
vieneto vertės konvergencija būtų atlikta ne 

4. Kai pagal 1 dalį nustatyta teisių į 
išmokas vertė skiriasi valstybėje narėje 
arba pagal 18 straipsnio 2 dalį apibrėžtoje 
teritorijų grupėje, valstybės narės užtikrina, 
kad visiška teisių į išmokas vertės ir 
vienodos vieneto vertės konvergencija būtų 
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vėliau kaip 2026 paraiškų teikimo metais. atlikta ne vėliau kaip 2026 paraiškų 
teikimo metais.

5. Taikydamos 4 dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2026 paraiškų 
teikimo metais visų teisių į išmokas vertė 
sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės 
planuojamos valstybės narės arba teritorijų, 
apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 
paraiškų teikimo metų bazinės pajamų 
paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 
106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP 
strateginiame plane.

5. Taikydamos 4 dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2024 paraiškų 
teikimo metais visų teisių į išmokas vertė 
sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės 
planuojamos valstybės narės arba teritorijų, 
apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2024 
paraiškų teikimo metų bazinės pajamų 
paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 
106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP 
strateginiame plane.

5a. Taikydamos 4 dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad ne vėliau kaip paskutiniais 
paraiškų teikimo metais visų teisių į 
išmokas vertė sudarytų 100 % vidutinės 
planuojamos valstybės narės arba 
teritorijų, apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 
dalį, 2026 paraiškų teikimo metų bazinės 
pajamų paramos vieneto sumos, 
nustatytos pagal 106 straipsnio 1 dalį 
pateiktame BŽŪP strateginiame plane.

6. Valstybės narės finansuoja teisių į 
išmokas vertės padidėjimą, kuris būtinas 
siekiant laikytis 4 ir 5 dalių, panaudodamos 
visas įmanomas lėšas, gautas taikant 3 dalį, 
ir, jei būtina, sumažindamos teisių į 
išmokas vieneto vertės, nustatytos pagal 1 
dalį, ir vidutinės planuojamos valstybės 
narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18 
straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų teikimo 
metų bazinės pajamų paramos vieneto 
sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1 
dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane, 
skirtumą.

6. Valstybės narės finansuoja teisių į 
išmokas vertės padidėjimą, kuris būtinas 
siekiant laikytis 4 ir 5 dalių, panaudodamos 
visas įmanomas lėšas, gautas taikant 3 dalį, 
ir, jei būtina, sumažindamos teisių į 
išmokas vieneto vertės, nustatytos pagal 1 
dalį, ir vidutinės planuojamos valstybės 
narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18 
straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų teikimo 
metų bazinės pajamų paramos vieneto 
sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1 
dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane, 
skirtumą.

Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
sumažinimą visoms teisėms į išmokas, 
kurių vertė nustatoma pagal 1 dalį, 
viršijančioms vidutinę planuojamą 
valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų 
pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų 
teikimo metų bazinės pajamų paramos 
vieneto sumą, nustatytą pagal 106 
straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP 
strateginiame plane, arba jų daliai.

Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
sumažinimą visoms teisėms į išmokas, 
kurių vertė nustatoma pagal 1 dalį, 
viršijančioms vidutinę planuojamą 
valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų 
pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų 
teikimo metų bazinės pajamų paramos 
vieneto sumą, nustatytą pagal 106 
straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP 
strateginiame plane, arba jų daliai.

7. 6 dalyje nurodytas sumažinimas 
grindžiamas objektyviais ir 

7. 6 dalyje nurodytas sumažinimas 
grindžiamas objektyviais ir 



AM\1216037LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant 
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų 
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., 
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris 
negali būti mažesnis kaip 30 %.

nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant 
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų 
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., 
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris 
negali būti mažesnis kaip 30 % per metus.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Pakeitimas 1121
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis 44 straipsnis

Veiklos programos Veiklos programos

1. 42 straipsnyje nurodyti tikslai ir 
vaisių bei daržovių sektoriuje taikomos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

1. 42 straipsnyje nurodyti tikslai ir 
vaisių bei daržovių sektoriuje taikomos 
intervencinės priemonės, nustatytos 
valstybių narių BŽŪP strateginiuose 
planuose, įgyvendinami per patvirtintas 
gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų 
programas, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

2. Veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai. 
Jomis turi būti siekiama 42 straipsnio d ir e 
punktuose nurodytų tikslų ir bent dviejų 
kitų tame straipsnyje nurodytų tikslų.

2. Veiksmų programų įgyvendinimo 
laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji 
metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai. 
Jomis turi būti siekiama 42 straipsnio b, d 
ir e punktuose nurodytų tikslų ir bent 
dviejų kitų tame straipsnyje nurodytų 
tikslų.

3. Veiksmų programose turi būti 
aprašytos pasirinktos valstybių narių BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
intervencinės priemonės, kuriomis 
siekiama kiekvieno pasirinkto tikslo.

3. Veiksmų programose turi būti 
aprašytos pasirinktos valstybių narių BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
intervencinės priemonės, kuriomis 
siekiama kiekvieno pasirinkto tikslo.

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 

4. Gamintojų organizacijos ir (arba) 
gamintojų organizacijų asociacijos, 
pripažintos pagal Reglamentą (ES) 
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Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

Nr. 1308/2013, veiksmų programas teikia 
tvirtinti valstybėms narėms.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5. Veiksmų programas gali vykdyti tik 
gamintojų organizacijos arba gamintojų 
organizacijų asociacijos, pripažintos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

5a. Gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programos gali būti dalinės 
veiksmų programos arba išsamios 
veiksmų programos. Išsamios veiksmų 
programos atitinka tas pačias valdymo ir 
sąlygų taisykles, kaip ir gamintojų 
organizacijų veiksmų programos.

6. Į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas negali būti įtrauktos 
tos pačios intervencinės priemonės, kurios 
įtrauktos į joms priklausančių organizacijų 
veiksmų programas. Valstybės narės 
gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų 
programas vertina kartu su joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programomis.

6. Į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas negali būti įtraukti tie 
patys veiksmai, kurie įtraukti į joms 
priklausančių organizacijų veiksmų 
programas. Valstybės narės gamintojų 
organizacijų asociacijų veiksmų programas 
vertina kartu su joms priklausančių 
organizacijų veiksmų programomis. 
Gamintojų organizacijų asociacijos gali 
teikti dalines veiksmų programas, kurias 
sudarytų joms priklausančių organizacijų 
veiksmų programose nustatytos, bet 
neįgyvendintos priemonės.

Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad: Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad:

a) į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas įtrauktos 
intervencinės priemonės būtų visiškai 
finansuojamos tai asociacijai priklausančių 
organizacijų lėšomis ir kad tos lėšos būtų 
surenkamos iš tų organizacijų veiklos 
fondų;

a) į gamintojų organizacijų asociacijų 
veiksmų programas įtraukti veiksmai būtų 
visiškai finansuojami tai asociacijai 
priklausančių organizacijų lėšomis ir kad 
tos lėšos būtų surenkamos iš tų 
organizacijų veiklos fondų;

b) kiekvienos asociacijai 
priklausančios organizacijos veiksmų 
programoje būtų nustatytos intervencinės 
priemonės ir joms įgyvendinti skirta 
atitinkama finansinių lėšų dalis.

b) kiekvienos asociacijai 
priklausančios organizacijos veiksmų 
programoje būtų nustatytos intervencinės 
priemonės ir joms įgyvendinti skirta 
atitinkama finansinių lėšų dalis.

7. Valstybės narės užtikrina, kad: 7. Valstybės narės užtikrina, kad:

a) ne mažiau kaip 20 % išlaidų pagal 
veiksmų programas būtų patirtos taikant 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio d ir e punktuose 
nurodytų tikslų;

a) arba ne mažiau kaip 20 % išlaidų 
pagal veiksmų programas būtų patirtos 
taikant intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio d ir e punktuose 
nurodytų tikslų, arba veiksmų programose 
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būtų numatyti trys ar daugiau veiksmų, 
kuriais siekiama 42 straipsnio d ir e 
punktuose nurodytų tikslų;

b) ne mažiau kaip 5 % išlaidų pagal 
veiksmų programas būtų patirtos taikant 
intervencines priemones, kuriomis 
siekiama 42 straipsnio c punkte nurodyto 
tikslo;

b) ne mažiau kaip 5 % išlaidų pagal 
veiksmų programas būtų patirtos taikant 
intervencijas, kuriomis siekiama 
42 straipsnio c punkte nurodyto tikslo, ir

c) išlaidos, patirtos taikant 43 
straipsnio 2 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, 
neviršytų trečdalio visų pagal veiksmų 
programas patiriamų išlaidų.

c) išlaidos, patirtos taikant 43 
straipsnio 2 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų rūšių intervencines priemones, 
neviršytų trečdalio visų pagal veiksmų 
programas patiriamų išlaidų.

7a. Veiksmų programoms, 
patvirtintoms iki ... [šio reglamento 
įsigaliojimo data], tol, kol jos baigiamos 
įgyvendinti, taikomi reglamentai, kuriais 
vadovaujantis jos buvo patvirtintos, 
nebent gamintojų asociacija ar gamintojų 
organizacijų asociacija savanoriškai 
nusprendžia priimti šį reglamentą.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/6

Pakeitimas 1122
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis 52 straipsnis

Vyno sektoriuje taikomų intervencinių 
priemonių rūšys

Vyno sektoriuje taikomų intervencinių 
priemonių rūšys

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose kiekvienam tikslui, 
pasirinktam iš nustatytųjų 51 straipsnyje, 
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau 
nurodytų rūšių intervencines priemones:

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose kiekvienam tikslui, 
pasirinktam iš nustatytųjų 51 straipsnyje, 
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau 
nurodytų rūšių intervencines priemones:

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, arba po savanoriško 
išnaikinimo siekiant atsodinti prie klimato 
pokyčių labiau prisitaikančius 
vynuogynus ir pagerinti genetinę įvairovę, 
išskyrus įprastą vynuogynų atnaujinimą 
tame pačiame žemės sklype pagal tą pačią 
vynmedžių auginimo sistemą atsodinant 
tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

aa) vynmedžių sodinimas žemės 
plotuose, suteiktuose pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 III skyriaus 1 
skirsnyje nustatytą leidimų sistemą 
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tradicinėse vyno gamybos teritorijose, 
kurioms gresia išnykimas ir kurias turi 
apibrėžti valstybės narės, kaip vyno 
gamybos įvairovės apsaugos priemonė;
ab) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba bei kitos 
priemonės, visų pirma Europos vynuogių 
tarpveislinės ir intraveislinės įvairovės 
išsaugojimo, mokslinio tyrimo ir gerinimo 
srityse, taip pat veikla, kuria skatinamas 
jų ekonominis panaudojimas;
ac) veiksmai, kuriais siekiama mažinti 
pesticidų naudojimą;
ad) veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti vyno gamintojų, pasirengusių iš 
esmės keisti savo gamybos praktiką ir 
sistemą, kad galėtų tvariau gaminti, 
rizikos prisiėmimą, įskaitant struktūrinės 
ir biologinės įvairovės didinimą;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius 
ir vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą vynuogininkystės 
ūkiuose, įskaitant stačiuose šlaituose ir 
pylimuose, išskyrus veiklą, susijusią su 52 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis 
intervencinėmis priemonėmis, ir į 
perdirbimo įrenginius ir vyno gamybos 
infrastruktūrą, taip pat prekybos struktūras 
ir priemones; tokios investicijos gali būti 
skirtos vynuogynų apsaugai nuo klimato 
kaitos keliamų pavojų ir ūkių pritaikymui 
prie naujų Sąjungos teisinių reikalavimų;

c) neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimas – visiškas neprinokusių 
vynuogių kekių sunaikinimas arba 
pašalinimas tam tikrame plote sunaikinant 
visą derlių, išskyrus neprinokusių vynuogių 
derliaus nuėmimą, kai prekybai skirtos 
vynuogės paliekamos ant vynmedžių 
įprasto auginimo ciklo pabaigoje;

c) neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimas – visiškas neprinokusių 
vynuogių kekių sunaikinimas arba 
pašalinimas tam tikrame plote sunaikinant 
visą derlių, išskyrus neprinokusių vynuogių 
derliaus nuėmimą, kai prekybai skirtos 
vynuogės paliekamos ant vynmedžių 
įprasto auginimo ciklo pabaigoje;

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, kurie gali būti prilyginami 
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenkėjų antplūdžio;

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, kurie gali būti prilyginami 
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenkėjų antplūdžio, kartu užtikrinant, 
kad paramos gavėjai imtųsi būtinų rizikos 
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prevencijos priemonių;

e) su inovacijomis susijusios 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir 
šalutiniams vyno gamybos produktams, 
procesams ir technologijoms kurti, ir kitos 
investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė 
vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant keitimąsi žiniomis;

e) su skaitmeninimu ir inovacijomis 
susijusios investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, skirtos naujoviškiems 
produktams ir technologiniams 
procesams, susijusiems su Reglamento 
Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje 
nurodytais produktais ar šalutiniais vyno 
gamybos produktais, procesams ir 
technologijoms kurti, ir kitos investicijos, 
kuriomis sukuriama pridėtinė vertė bet 
kuriame tiekimo grandinės etape, įskaitant 
keitimąsi žiniomis, ir (arba) prisidedama 
prie prisitaikymo prie klimato kaitos;

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 
skirsnyje nustatytų apribojimų;

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 
skirsnyje nustatytų apribojimų;

g) informavimo apie Sąjungos vynus 
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, 
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną 
arba taikyti Sąjungos kokybės sistemas, 
apimančias kilmės vietos bei geografines 
nuorodas;

g) informavimo apie Sąjungos vynus 
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, 
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną;

ga) veiksmai, kuriais siekiama geriau 
supažindinti su rinkomis, pvz., esamų 
rinkų ekonominiai ir teisės aktų tyrimai, 
taip pat vyno turizmo skatinimo veiksmai, 
kuriais siekiama didinti Europos 
vynuogynų žinomumą;

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo ir komunikacijos 
veikla, kurią sudaro vienas ar keli iš šių 
veiksmų ir veikla, kuria siekiama 
pagerinti vyno sektoriaus 
konkurencingumą, taip pat vyno rinkų 
atvėrimą, įvairinimą ir konsolidavimą:

i) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo 
arba reklamavimo veiksmai, kuriais visų 
pirma pabrėžiami aukšti Sąjungos produktų 
standartai, ypač susijusieji su kokybe, 
maisto sauga ar aplinkosauga;

i) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo 
arba reklamavimo veiksmai, kuriais visų 
pirma pabrėžiami aukšti Sąjungos produktų 
standartai, ypač susijusieji su kokybe, 
maisto sauga ar aplinkosauga;

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose;

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose;

iii) informavimo kampanijos, visų iii) informavimo kampanijos, visų 
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pirma informavimas apie Sąjungos 
kokybės sistemas, apimančias kilmės 
vietos bei geografines nuorodas ir 
ekologinius produktus;

pirma informavimas apie Sąjungos 
kokybės sistemas, apimančias kilmės 
vietos bei geografines nuorodas ir 
ekologinius produktus;

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

iv) naujų arba esamų rinkų tyrimai, 
reikalingi prekybos rinkoms plėsti ir 
konsoliduoti;

v) tyrimai informavimo ir pardavimo 
skatinimo priemonių taikymo rezultatams 
įvertinti;

v) tyrimai informavimo ir pardavimo 
skatinimo priemonių taikymo rezultatams 
įvertinti;

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas.

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant išvengti 
ribojimo patekti į trečiųjų valstybių rinkas 
arba sudaryti tam galimybes.

i) laikina ir mažėjanti parama, skirta 
savitarpio pagalbos fondų steigimo 
administracinėms išlaidoms kompensuoti.

i) laikina ir mažėjanti parama, skirta 
savitarpio pagalbos fondų steigimo 
administracinėms išlaidoms kompensuoti.

ia) veiksmai, kuriais siekiama 
pagerinti vandens naudojimą ir valdymą;
ib) ekologinė gamyba;
ic) integruota gamyba;
id) tikslioji arba skaitmeninė gamyba;
ie) dirvožemio apsauga ir anglies 
kiekio dirvožemyje didinimas;
if) biologinei įvairovei palankių arba 
kraštovaizdžio išsaugojimui svarbių 
buveinių kūrimas ir apsauga, atsižvelgiant 
į istorinius kraštovaizdžio ypatumus;
ig) didinti vynmedžių atsparumą 
parazitams ir ligoms;
ih) mažinti atliekų susidarymą ir 
gerinti atliekų tvarkymą.
Pirmos pastraipos h punkte nurodytos 
pardavimo skatinimo priemonės taikomos 
tik vynams su saugoma kilmės vietos 
nuoroda arba saugoma geografine 
nuoroda, arba vynams su vyninės 
vynuogių veislės nuoroda.
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2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia vyno 
sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų 
intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia vyno 
sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų 
intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones. Valstybės narės gali numatyti 
konkrečias nuostatas dėl saugomų kilmės 
vietos nuorodų ir saugomų geografinių 
nuorodų valdymo organų įgyvendinamų 
informavimo ir skatinimo veiksmų visų 
atitinkamų įmonių vardu, ypač 
atsižvelgiant į ilgiausią tokių veiksmų 
įgyvendinimo trukmę.

3. Valstybės narės ne tik laikosi V 
antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų, 
bet ir savo BŽŪP strateginiuose planuose 
papildomai nustato pasirinktų rūšių 
intervencinių priemonių įgyvendinimo 
tvarkaraštį ir pateikia bendrą finansinę 
lentelę, kurioje nurodo naudotinus išteklius 
ir numatomą išteklių paskirstymą pagal 
pasirinktas intervencines priemones bei jų 
rūšis, laikantis V priede nustatytų 
finansinių asignavimų.

3. Valstybės narės ne tik laikosi V 
antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų, 
bet ir savo BŽŪP strateginiuose planuose 
papildomai nustato pasirinktų rūšių 
intervencinių priemonių įgyvendinimo 
tvarkaraštį ir pateikia bendrą finansinę 
lentelę, kurioje nurodo naudotinus išteklius 
ir numatomą išteklių paskirstymą pagal 
pasirinktas intervencines priemones bei jų 
rūšis, laikantis V priede nustatytų 
finansinių asignavimų.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Pakeitimas 1123
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64 straipsnis 64 straipsnis

Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys

Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys

Šiame skyriuje nustatomos šios 
intervencinių priemonių rūšys:

Šiame skyriuje nustatomos šios 
intervencinių priemonių rūšys:

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) agrarinės aplinkosaugos tvarumo, 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos priemonės ir kiti valdymo 
įsipareigojimai, naudingi aplinkai;

b) gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys;

b) gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys;

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

d) investicijos; d) investicijos;

da) investicijos į drėkinimą;
db) skaitmeninių technologijų 
diegimas;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų, naujų ūkininkų 
įsisteigimas, tvaraus kaimo verslo kūrimas 
ir vystymas;

f) rizikos valdymo priemonės; f) rizikos valdymo priemonės;

g) bendradarbiavimas; g) bendradarbiavimas;

h) keitimasis žiniomis ir h) keitimasis žiniomis ir 
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informavimas. informavimas.

ha) kaimo vietovių moterims skirtos 
priemonės;
hb) pažangiųjų kaimų strategijos 
kūrimas;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Pakeitimas 1124
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67 straipsnis 67 straipsnis

Dėl tam tikrų privalomų reikalavimų 
susidariusios nepalankios konkrečios 

vietovės sąlygos

Dėl tam tikrų privalomų reikalavimų 
susidariusios nepalankios konkrečios 

vietovės sąlygos

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų atitinkamų konkrečių 
tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už nepalankias konkrečios 
vietovės sąlygas, susidariusias dėl 
direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
arba 2000/60/EB nustatytų reikalavimų 
vykdymo.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, ūkininkų grupėms, miškų 
valdytojams ir miškų valdytojų grupėms, 
miškų savininkams ir miškų savininkų 
grupėms. Tinkamai pagrįstais atvejais jos 
gali būti skiriamos ir kitiems žemės 
valdytojams.

2a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti paramą šių juridinių 
asmenų ar grupių lygmeniu, kai 
nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri 
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nariai gali prisiimti teises ir pareigas, 
kurios yra panašios į atskirų ūkininkų, 
turinčių valdos valdytojo statusą, teises ir 
pareigas, visų pirma jų ekonominio, 
socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, 
su sąlyga, kad jie prisidėjo prie atitinkamų 
juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio 
struktūrų stiprinimo.

3. Nustatydamos nepalankių sąlygų 
vietoves valstybės narės gali įtraukti šias 
vietoves:

3. Nustatydamos nepalankių sąlygų 
vietoves valstybės narės gali įtraukti šias 
vietoves:

a) pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui 
priskirtus žemės ūkio paskirties ir miško 
plotus;

a) pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui 
priskirtus žemės ūkio paskirties ir miško 
plotus;

b) kitas nustatytas gamtos apsaugos 
teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ar 
miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo, jei tos teritorijos neviršija 
5 % kiekvieno BŽŪP strateginio plano 
teritorinei taikymo sričiai priklausančių 
nustatytų „Natura 2000“ teritorijų;

b) kitas nustatytas gamtos apsaugos 
teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ar 
miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo, jei tos teritorijos neviršija 
5 % kiekvieno BŽŪP strateginio plano 
teritorinei taikymo sričiai priklausančių 
nustatytų „Natura 2000“ teritorijų;

c) pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės 
baseino valdymo planus įtrauktus žemės 
ūkio paskirties žemės plotus.

c) pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės 
baseino valdymo planus įtrauktus žemės 
ūkio paskirties žemės plotus.

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
visas papildomas išlaidas ir prarastas 
pajamas ar dalį jų.

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
visas papildomas išlaidas ir prarastas 
pajamas ar dalį jų.

5. 4 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos:

5. 4 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos:

a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis dėl 
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartai, nustatyti pagal šio reglamento 
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį, 
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 

a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis dėl 
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartai, nustatyti pagal šio reglamento 
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį, 
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
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pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos;

pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos;

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti 
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti 
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
sąlygos.

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti 
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 1 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti 
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
sąlygos.

6. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

6. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą ir neturi viršyti IXaa priede 
nustatytų didžiausių sumų.

Or. en


