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6.3.2013 B7-0079/124 

Pakeitimas  124 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
21 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) d÷l v÷lesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Tod÷l 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesiogin÷ parama pajamoms valstyb÷se 
nar÷se tur÷tų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesiogin÷s 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų 
kainų skirtumus, tur÷tų būti palaipsniui 
tikslinami tiesiogin÷s paramos už hektarą 
dydžiai. Valstyb÷s nar÷s, kurių tiesioginių 
išmokų dydis yra mažesnis nei 90 % 
vidutinio dydžio, tur÷tų pašalinti vieną 
trečdalį savo dabartinio dydžio ir šio 
dydžio skirtumo. Šį vienodinimą tur÷tų 
proporcingai finansuoti visos valstyb÷s 
nar÷s, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstyb÷je nar÷je arba 
regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vert÷ tur÷tų būti vienoda, nes ši 
vert÷ pereinamuoju laikotarpiu tur÷tų būti 

(21) d÷l v÷lesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Tod÷l 
panaikinant ryšį su istoriškai 
susiklosčiusiais referenciniais išmokų 
dydžiais ir atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
biudžetą pagal Sutarties 39 straipsnio 
2 dalį, kuriuo numatoma, kad vykdant 
BŽŪP būtų atsižvelgta į regionų, o ne 
valstybių narių skirtumus, ir pagal 
40 straipsnio 2 dalį, kuriuo draudžiama 
žem÷s ūkio produktų gamintojų 
diskriminacija Sąjungoje, tiesiogin÷ 
parama pajamoms valstyb÷se nar÷se tur÷tų 
būti paskirstoma teisingai; 
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palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstyb÷ms 
nar÷ms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, tur÷tų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose d÷l kitos 
daugiamet÷s finansin÷s programos, 
skirtos laikotarpiui, kurio pradžia – 
2021 m., didelis d÷mesys taip pat tur÷tų 
būti skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per min÷tą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 
tolygiai paskirstant tiesioginę paramą. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Pakeitimas  125 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
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 
žem÷s ūkio veikla. Tuo tikslu valstyb÷s 
nar÷s dalį jų tiesiogin÷ms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų 
tur÷tų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazin÷s išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla tur÷tų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie n÷ra privalomi pagal 
kompleksin÷s paramos taisykles, bet yra 
susiję su žem÷s ūkiu, pavyzdžiui, 
s÷jomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla tur÷tų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietov÷se, kurioms taikoma 1992 m. 
geguž÷s 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB d÷l natūralių buveinių ir 
laukin÷s faunos bei floros apsaugos ir 

Išbraukta. 
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2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB d÷l laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su min÷tų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 d÷l 
ekologin÷s gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
tur÷tų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebetur÷dami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
65 straipsniu, ekologinio elemento 
netaikymo atveju tur÷tų būti taikomos 
nuobaudos; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Pakeitimas  126 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
33 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) valstyb÷ms nar÷ms tur÷tų būti leista 
dalį jų tiesiogin÷ms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, tur÷tų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą tur÷tų būti leidžiama teikti 
valstyb÷se nar÷se arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkyb÷ms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žem÷s ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs d÷l ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstyb÷ms nar÷ms tur÷tų 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 
pritarimą, valstyb÷ms nar÷ms tur÷tų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalin÷s viršutin÷s ribos. 
Susietoji parama tur÷tų būti skiriama tiek, 
kiek reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 

(33) valstyb÷ms nar÷ms tur÷tų būti leista 
dalį jų tiesiogin÷ms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, tur÷tų būti 
nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą tur÷tų būti leidžiama teikti 
valstyb÷se nar÷se arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkyb÷ms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žem÷s ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs d÷l ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstyb÷ms nar÷ms tur÷tų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų. Susietoji 
parama tur÷tų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį, ir, 
siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamas 
šios sąlygos laikymasis. Komisijai tur÷tų 
būti suteikiami įgaliojimai steb÷ti 
gamybos lygį sektoriuose ir regionuose, 
kur taikoma šios rūšies parama, ir 
prireikus reikalauti, kad valstyb÷s nar÷s 
sumažintų tiesioginių išmokų, suteiktų 
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išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama tur÷tų būti suteiktos galimyb÷s 
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 gal÷tų pasinaudoti 
teis÷mis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metin÷s nacionalin÷s kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat tur÷tų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011; 

susietos paramos būdu, procentinę dalį. 
Be to, šia parama tur÷tų būti suteiktos 
galimyb÷s 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 gal÷tų pasinaudoti 
teis÷mis į išmokas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Pakeitimas  127 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Tiesioginiai mok÷jimai valstyb÷ms 
nar÷ms paskirstomi tokiu būdu, kad 
kiekviena valstyb÷ nar÷ gautų didžiausios 
viršutin÷s ribos sumą, atitinkančią 
hektarų skaičių, kurį apima 2013 m. 
tiesioginių išmokų paraiškos, padaugintą 
iš vidutinio visos Sąjungos 2013 m. 
tiesioginių išmokų dydžio. Valstyb÷s 
nar÷s, kuriose vidutin÷s tiesiogin÷s 
išmokos vienam hektarui, apskaičiuotos 
remiantis 2013 m. išmokomis, viršija 
110 % vidutinių išmokų visoje Sąjungos, 
gali kreiptis d÷l papildomų išmokų iš savo 
nacionalinio biudžeto sumai, kuri 
neviršytų dviejų trečdalių vidutin÷s 
tiesioginių išmokų sumos tose šalyse ir 
Sąjungos vidurkio 2013 m. skirtumo. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Pakeitimas  128 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, IV 
ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, gali būti skiriama valstyb÷je 
nar÷je konkrečiais kalendoriniais metais, 
neturi viršyti šio reglamento III priede 
nustatytos viršutin÷s ribos. 

1. Nepažeidžiant 8 straipsnio, bendra 
tiesioginių išmokų suma, kuri pagal III, IV 
ir V antraštines dalis, pritaikius 
11 straipsnį, atitinkamais atvejais, gali būti 
skiriama valstyb÷je nar÷je konkrečiais 
kalendoriniais metais, neturi viršyti šio 
reglamento III priede nustatytos viršutin÷s 
ribos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Pakeitimas  129 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
7 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Apribojus paramą numatomos gauti 
l÷šos, nurodytos 11 straipsnyje, kurių suma 
lygi II priede nustatytų nacionalinių 
viršutinių ribų, prid÷jus pagal 44 straipsnį 
skiriamą sumą, ir III priede nustatytų 
grynųjų viršutinių ribų skirtumui, 
kiekvienais metais skiriamos kiekvienai 
valstybei narei kaip Sąjungos parama 
priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. [...] 
[RDR]. 

2. Apribojus paramą, atitinkamais atvejais, 
numatomos gauti l÷šos, nurodytos 
11 straipsnyje, kurių suma lygi II priede 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų, 
prid÷jus pagal 44 straipsnį skiriamą sumą, 
ir III priede nustatytų grynųjų viršutinių 
ribų skirtumui, kiekvienais metais 
skiriamos kiekvienai valstybei narei kaip 
Sąjungos parama priemon÷ms pagal kaimo 
pl÷tros programas, finansuojamas iš 
EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. [...] [RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Pakeitimas  130 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

1. Valstyb÷s nar÷s gali nuspręsti, kad 
konkrečiais kalendoriniais metais pagal šį 
reglamentą ūkininkui skirtinų tiesioginių 
išmokų suma sumažinama taip: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Pakeitimas  131 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
22 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 
3a. Valstyb÷s nar÷s, kurios taik÷ 
Reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytą 
bendrosios išmokos schemą, 
apskaičiuodamos 1 dalyje nurodytą teisių 
į išmokas vieneto vertę gali ją apriboti 
nustatydamos sumą, kuri sudarytų ne 
mažiau kaip 40 % pagal 19 ar 
20 straipsnius nustatytos nacionalin÷s ar 
regionin÷s viršutin÷s ribos, pritaikius 
23 straipsnio 1 dalyje arba, jei taikoma, 
23 straipsnio 2 dalyje numatytą linijinį 
mažinimą. 

 
Tos valstyb÷s nar÷s gali padidinti teisių į 
išmokas nacionalinę ar regioninę vertę, 
apskaičiuotą pagal 1 dalį, tais atvejais, kai 
bendra pagal bazin÷s išmokos schemą 
ūkininko turimų teisių į išmokas vert÷ yra 
mažesn÷ už pagalbos, kurią tas ūkininkas 
gavo bet kuriais iš kalendorinių metų 
2009–2013 m. laikotarpiu pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009, bendrą 
vertę. 

 
Tuo tikslu visų atitinkamo ūkininko teisių 
į išmokas vieneto nacionalin÷ ar 
regionin÷ vert÷ padidinama bendros teisių 
į išmokas pagal bazin÷s išmokos schemą 
vert÷s ir bendros pagalbos, kurią tas 
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ūkininkas gavo valstyb÷s nar÷s pagal 
antrą pastraipą pasirinktais metais pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009, vert÷s 
skirtumo dalimi. 

 
Valstyb÷ nar÷, apskaičiuodama tą 
padidinimą, gali atsižvelgti į visą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 ūkininkui 
skirtą paramą valstyb÷s nar÷s pagal antrą 
pastraipą pasirinktais metais, išskyrus 
išmokas pagal vienkartin÷s išmokos už 
plotus schemą, su sąlyga, kad ta valstyb÷ 
nar÷ nusprend÷ atitinkamiems sektoriams 
netaikyti savanoriškos susietosios 
paramos pagal šio reglamento 
IV antraštinę dalį. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Pakeitimas  132 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 

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: 

Išbraukta. 

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; 

 

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 
pieva ir  

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

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

 

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. 

 

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

 

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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Pakeitimas  133 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
39 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstyb÷s 
nar÷s gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metin÷s nacionalin÷s 
viršutin÷s ribos, jei: 

Išbraukta. 

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taik÷ 
vienkartin÷s išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštin÷je dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju– 
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, ir 
(arba) 

 

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštin÷s dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemon÷ms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštin÷s dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemon÷ms finansuoti skyr÷ 
daugiau kaip 5 % tiesiogin÷ms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštin÷se 
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dalyse, išskyrus IV antraštin÷s dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų l÷šų sumos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Pakeitimas  134 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
39 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstyb÷s 
nar÷s, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštin÷s dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemon÷ms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštin÷s dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemon÷ms finansuoti skyr÷ 
daugiau kaip 10 % tiesiogin÷ms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštin÷se 
dalyse, išskyrus IV antraštin÷s dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų l÷šų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metin÷s nacionalin÷s viršutin÷s ribos. 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Pakeitimas  135 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
39 straipsnio 4 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstyb÷s 
nar÷s, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, 
gali peržiūr÷ti savo sprendimą ir nuspręsti 
nuo 2017 m.: 

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstyb÷s 
nar÷s, vadovaudamosi 1 dalimi, gali 
peržiūr÷ti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Pakeitimas  136 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
39 straipsnio 4 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) padidinti pagal 1 ir 2 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas; 

a) padidinti pagal 1 dalį nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Pakeitimas  137 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
47 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštin÷s dalies 
2 skyriuje numatytą žem÷s ūkio veiklą. 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Pakeitimas  138 
James Nicholson 
ECR 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 tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas 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 
49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s, atsižvelgdamos į 2 ir 
3 dalis, nustato vieną iš šių metin÷s 
išmokos pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
sumų: 

1. Valstyb÷s nar÷s, atsižvelgdamos į 2 ir 
3 dalis, gali nustatyti vieną iš šių metin÷s 
išmokos pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
sumų: 

Or. en 

 
 


