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6.3.2013 B7-0079/104 

Pakeitimas  104 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (29a) kad būtų pagerinta aplinka, 
kovojama su klimato kaita ir pagerintos 
agronomin÷s sąlygos, Komisija tur÷tų 
nedelsdama pateikti strateginį planą d÷l 
augalinių baltymų tiekimo, kuriuo taip 
pat bus sudarytos sąlygos Sąjungai 
sumažinti didelę jos priklausomybę nuo 
išor÷s tiekimo šaltinių. Šiame plane tur÷tų 
būti nustatyta, kad pagal bendrą žem÷s 
ūkio politiką būtų auginama daugiau 
aliejinių ir baltyminių kultūrų ir ankštinių 
augalų, ir juo tur÷tų būti skatinami 
tinkamų ir produktyvių veislių 
agronomijos moksliniai tyrimai; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Pakeitimas  105 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Laipsniškas išmokų mažinimas ir ribojimas Laipsniškas bazinių išmokų mažinimas ir 
ribojimas 

1. Konkrečiais kalendoriniais metais pagal 
šį reglamentą ūkininkui skirtinų tiesioginių 
išmokų suma sumažinama taip:  

1. Konkrečiais kalendoriniais metais pagal 
šį reglamentą ūkininkui skirtinų tiesioginių 
išmokų suma sumažinama taip:  

– 20 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
150.000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
200.000 EUR;  

– 25 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
70.000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
100.000 EUR;  

– 40 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
200 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
250 000 EUR;  

– 50 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
100 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
150 000 EUR;  

– 70 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
250 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
300 000 EUR;  

– 80 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
150 000 EUR;  

– 100 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
300 000 EUR.  

− po šių sumažinimų pritaikymo gaunama 
bendra suma negali viršyti 200 000 EUR.  

 1a. 1 dalis netaikoma kooperatyvams ir 
kitiems juridiniams subjektams, kurie 
kartu jungia keletą tiesiogines išmokas 
gaunančių ūkininkų, ir kurie gauna bei 
nukreipia reikiama kryptimi išmokas prieš 
jas visapusiškai paskirstydami savo 
nariams, kuriems, kaip asmenims, 
taikoma 1 dalis. 

2. 1 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama 2. 1 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama 
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iš bendros pradin÷s ūkininkui skirtinos 
tiesioginių išmokų sumos, neatsižvelgiant į 
išmokas, teiktinas pagal šio reglamento III 
antraštin÷s dalies 2 skyrių, atimant 
ankstesniais metais ūkininko faktiškai 
išmok÷tus ir deklaruotus atlyginimus, 
įskaitant su darbu susijusius mokesčius ir 
socialines įmokas.  

iš bendros pradin÷s ūkininkui skirtinos 
tiesioginių išmokų sumos, neatsižvelgiant į 
išmokas, teiktinas pagal šio reglamento III 
antraštin÷s dalies 2 skyrių, atimant 
ankstesniais metais ūkininko faktiškai 
išmok÷tus ir deklaruotus atlyginimus, 
įskaitant su darbu susijusius mokesčius ir 
socialines įmokas, taip pat išlaidas, 
patirtas d÷l pasinaudojimo rangovų 
paslaugomis konkrečiai ūkininkavimo 
veiklai vykdyti.  

 2a. Visos įgyvendinant šį straipsnį atimtos 
sumos lieka valstyb÷s nar÷s 
nacionaliniame tiesioginių išmokų pakete, 
kuris nustatytas II priede. 

 Kasmet valstyb÷s nar÷s gali nuspręsti 1 
dalyje nurodytų apskaičiuotų bendrų 
sumų dalį paskirti kitoms I ramsčio 
priemon÷ms, o dalį − II ramsčio 
priemon÷ms, kurioms taikomas 
Reglamentas (ES) Nr. […/….] [RDR], 
ypač inovacijų ir agrarin÷s aplinkosaugos 
priemon÷ms. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie dirbtinai sukūr÷ sąlygas, kad išvengtų 
šio straipsnio taikymo padarinių.  

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie dirbtinai sukūr÷ sąlygas, kad išvengtų 
šio straipsnio taikymo padarinių.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Pakeitimas  106 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrosios taisykl÷s Bendrosios taisykl÷s 

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazin÷s išmokos 
schemą, savo reikalavimus atitinkančiuose 
hektaruose, apibr÷žtuose 25 straipsnio 2 
dalyje, vykdo šią klimatui ir aplinkai 
naudingą žem÷s ūkio veiklą:  

1. Ūkininkai, turintys teisę į išmokas pagal 
1 skyriuje nurodytą bazin÷s išmokos 
schemą, turi teisę gauti papildomas 
metines išmokas už klimatui ir aplinkai 
naudingą žem÷s ūkio veiklą, jeigu jie tais 
atvejais, kai tai tinkama, savo 
reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, 
apibr÷žtuose 25 straipsnio 2 dalyje, vykdo 
šią klimatui ir aplinkai naudingą žem÷s 
ūkio veiklą:  

a) jų ariamoje žem÷je auginami bent trys 
skirtingi pas÷liai, jei ūkininko ariama 
žem÷ užima daugiau kaip 3 hektarus ir 
nenaudojama vien tik žolei auginti 
(s÷jamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama vien tik pūdymui arba ji 
didžiąją metų dalį nenaudojama vien tik 
pas÷liams vandenyje auginti; 

a) įvairina pas÷lius; 

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 
pieva ir 

b) išlaiko esamą daugiametę pievą ir 
daugiametę ganyklą;  

c) jų žem÷s ūkio paskirties žem÷je yra 
ekologiniu požiūriu svarbi vietov÷.  

c) savo žem÷s ūkio paskirties žem÷je turi 
ekologiniu požiūriu svarbią vietovę.  

2. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, taikomos 
finansin÷s drausm÷s, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, bet kokių 

2. Nepažeidžiant 3, 4 ir 4a dalių, taikomos 
finansin÷s drausm÷s, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, valstyb÷s 
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pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [HZR] 
taikomų mažinimų ir nuobaudų, valstyb÷s 
nar÷s šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jiems 
aktualią veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 32 
straipsnių. 

nar÷s šiame skyriuje nurodytą išmoką 
skiria ūkininkams, kurie iš trijų 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo jų ūkiams 
taikomą veiklą, laikydamiesi 30, 31 ir 
32 straipsnių. 

3. Ūkininkai, kurių visa valda arba jos 
dalis yra vietov÷je, kuriai taikoma 
Direktyva 92/43/EEB arba Direktyva 
2009/147/EB, turi teisę gauti šiame 
skyriuje nurodytą išmoką, jei vykdo šiame 
skyriuje nurodytą veiklą taip, kad toje 
valdoje vykdoma min÷ta veikla atitiktų tų 
direktyvų tikslus.  

3. 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, arba 

 – pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
29 straipsnį nustatytų išmokų pagal 
agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
priemonę paramos gav÷jai, arba 

 − ūkininkai, kurių ūkiai yra tinklui 
„Natura 2020“ priklausančiose 
teritorijose ir šiems ūkiams taikoma 
Direktyva 92/43/EEB arba Direktyva 
2009/147/EB. 

 Pirma pastraipa taikoma tik valdos 
vienetams, kuriuose pagal Reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 11 straipsnį vykdoma 
ekologin÷ gamyba arba kuriems taikomos 
su agrarine aplinkosauga ir klimatu 
susijusios priemon÷s pagal Reglamento 
(ES) Nr. [.../.…] [RDR] 29 straipsnį, arba 
jei jie yra teritorijose, kurioms taikomos 
Direktyva 92/43/EEB ir Direktyva 
2009/147/EB.  

4. 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.  

4. Jei daugiau nei 75 % valdos 
reikalavimus atitinkančios žem÷s ūkio 
paskirties žem÷s apima daugiamet÷s 
pievos ar ganyklos arba ji naudojama 
žolei ar kitokiems žoliniams pašarams 
auginti arba didžiąją metų dalį 
naudojamos pas÷liams vandenyje auginti, 
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ir jei likusios reikalavimus atitinkančios 
žem÷s ūkio paskirties žem÷s plotas yra ne 
didesnis nei 50 hektarų, 30 ir 
32 straipsniuose nustatyti įpareigojimai 
ūkininkams n÷ra taikomi.  

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

 

 4a. Laikoma, kad ūkininkai, kurių valda 
yra sertifikuota pagal nacionalines arba 
regionines aplinkosaugos sertifikavimo 
sistemas, laikosi 1 dalyje nurodytoms 
susijusioms žem÷s ūkio veiklos rūšims 
taikomų reikalavimų, jeigu šios sistemos 
atitinka šias sąlygas: 

 – sistemos taikomos ūkininko valdos 
daliai, kurioje vykdoma 1 dalyje nurodyta 
atitinkama veikla; ir  

 – jos turi bent lygiareikšmį poveikį kaip 
1 dalyje nurodyta susijusi veikla. 

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metin÷ išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstyb÷je nar÷je pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.  

5. 1 dalyje nurodyta išmoka skiriama kaip 
metin÷ išmoka už reikalavimus atitinkantį 
ir pagal 26 straipsnio 1 dalį deklaruotą 
hektarą, o išmokai kasmet apskaičiuoti 
suma, gauta pritaikius 33 straipsnio 1 dalį, 
padalijama iš bendro atitinkamoje 
valstyb÷je nar÷je pagal 26 straipsnį 
deklaruotų reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičiaus.  

 5a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 
5 dalies, šio reglamento 22a straipsnį 
taikančios valstyb÷s nar÷s ūkininkams 
turi sumok÷ti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą išmoką, kuri proporcingai pagal 
jiems mokamą bazinę išmoką atitinka 
30 % nacionalinio finansinio paketo 
pagal 33 straipsnio 1 dalį. 

 5b. Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų patvirtinamos 4a dalyje 
nurodytos sertifikavimo sistemos, siekiant 
užtikrinti, kad šios sistemos tur÷tų bent 
lygiavertį poveikį kaip ir 1 dalyje nurodyta 
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atitinkama veikla. 

 Šios sertifikavimo sistemos gali apimti 
šias priemones: 

 − maistinių medžiagų valdymo ūkyje 
planą; 

 – savo ūkio energijos vartojimo 
efektyvumo ūkyje planą, įskaitant nuotekų 
naudojimo optimizavimą; 

 − biologin÷s įvairov÷s veiksmų planą, 
įskaitant biologin÷s įvairov÷s koridorių 
sukūrimą ar išlaikymą; 

 − vandentvarkos planą; 

 − dirvožemio dangą; 

 − integruotą kenk÷jų kontrolę. 

Or. en 

 
 
 


