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6.3.2013 B7-0079/139 

Pakeitimas  139 
Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski ir kiti 
 
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 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 

(21) greta paramos išmokų vienodinimo 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, 
nacionaliniai finansiniai tiesioginių 
išmokų paketai taip pat tur÷tų būti 
patikslinti taip, kad valstyb÷se nar÷se, 
kurių dabartinis tiesioginių išmokų dydis 
už hektarą yra mažesnis negu 70 % 
Sąjungos vidurkio, šis skirtumas būtų 
sumažinamas 30 %. Valstyb÷se nar÷se, 
kurių tiesioginių išmokų dydis siekia 70–
80 % vidurkio, skirtumas sumažinamas 
25 %, o tose valstyb÷se nar÷se, kurių 
išmokų dydis didesnis nei 80 % vidurkio, 
tur÷tų būti sumažinama 10 %. Pritaikius šį 
mechanizmą, visose valstyb÷se nar÷se 
pasiektas išmokų dydis 2014 m. tur÷tų 
būti nemažesnis nei 55 % Sąjungos 
vidurkio, o 2019 m. – nemažesnis nei 
75 % Sąjungos vidurkio. Valstyb÷se 
nar÷se, kurių išmokų dydis didesnis už 
Sąjungos vidurkį, d÷l pastangų 
suvienodinti šis dydis netur÷tų būti 
sumažinamas tiek, kad būtų mažesnis už 
vidurkį. Šį vienodinimą tur÷tų proporcingai 
finansuoti visos valstyb÷s nar÷s, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį; 
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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 B7-0079/140 

Pakeitimas  140 
Martin Häusling 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Janusz Wojciechowski 
 
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 
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) be to, valstyb÷s nar÷s gali neįtraukti 
plotų, kuriuose auginami GMO. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Pakeitimas  141 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Vadovaudamosi savo konstitucine 
tvarka, valstyb÷s nar÷s gali įgyvendinti 
atitinkamas šio reglamento nuostatas 
regionų lygmeniu. Tokiu atveju valstyb÷s 
nar÷s apibr÷žia regionus vadovaudamosi 
objektyviais nediskriminuojamais 
kriterijais ir tuomet padalija nacionalinę 
viršutinę ribą įvairiems regionams. 
Valstyb÷s nar÷s taip pat gali priimti visus 
šiame reglamente nurodytus sprendimus 
regionų lygmeniu ir regionin÷ms 
viršutin÷ms riboms taikyti 33, 35, 37, 39 ir 
51 straipsniuose nurodytas finansines 
nuostatas, taip pat taikyti regionin÷ms 
viršutin÷s riboms 14 straipsnyje nurodytą 
lankstumo mechanizmą. Be to, valstyb÷s 
nar÷s gali nuspręsti nustatyti regionines 
atsargas 23 straipsnio nuostatų taikymo 
tikslu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Pakeitimas  142 
Martin Häusling, José Bové 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Corinne Lepage 
 
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 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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; 

– 10 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
25 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
50 000 EUR; 

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

– 20 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
50 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
75 000 EUR; 

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

– 30 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
75 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
100 000 EUR; 

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

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Pakeitimas  143 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstyb÷s nar÷s 
gali nuspręsti skirti papildomą paramą 
priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
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. Tod÷l 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesiogin÷ms išmokoms skirti. 

Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstyb÷s nar÷s 
gali nuspręsti skirti papildomą paramą 
priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
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. Tod÷l 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesiogin÷ms išmokoms skirti. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Pakeitimas  144 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 
14 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bulgarija, 
Estija, Ispanija, Jungtin÷ Karalyst÷, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija 
gali nuspręsti pagal šį reglamentą 
tiesiogin÷ms išmokoms skirti iki 5 % 
paramos priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
programas, 2015–2020 m. finansuojamas 
iš EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente 
(ES) Nr. […] [RDR], skiriamos sumos. 
Tod÷l atitinkama suma nebegali būti 
naudojama paramos priemon÷ms pagal 
kaimo pl÷tros programas. 

Išbraukta. 

Apie pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisijai pranešama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos. 

 

1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais 
metais procentinis dydis, apie kurį 
pranešama pagal antrą pastraipą, yra tas 
pats. 

 

Or. en 



 

AM\929546LT.doc  PE503.600v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/145 

Pakeitimas  145 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 
28 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a SKYRIUS 

 PAPILDOMOS IŠMOKOS UŽ 
PIRMUOSIUS HEKTARUS 

 28a straipsnis 

 Bendrosios taisykl÷s 

 Valstyb÷s nar÷s nustato šias išmokos 
skyrimo nuostatas atitinkančių pirmųjų 
hektarų skaičių, kuris turi sutapti su teisių 
į išmokas, kuriomis ūkininkas 
pasinaudojo pagal 26 straipsnio 1 dalį, 
skaičiumi, ribojant jį iki vidutinio žem÷s 
ūkio valdų dydžio atitinkamoje valstyb÷je 
nar÷je. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Pakeitimas  146 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

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: 

1. Ūkininkai, kurie turi daugiau negu 
10 hektarų ariamosios žem÷s ir turi teisę į 
išmoką 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: 

Or. en 



 

AM\929546LT.doc  PE503.600v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/147 

Pakeitimas  147 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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) s÷jomainą; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Pakeitimas  148 
Martin Häusling 
Verts/ALE 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 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 
pieva ir 

b) jų valdoje išlaikoma esama daugiamet÷ 
pieva ir daugiamet÷ ganykla; and 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0079/149 

Pakeitimas  149 
Martin Häusling, José Bové 
Verts/ALE 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 
30 straipsnio antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pas÷lių įvairinimas S÷jomaina 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Pakeitimas  150 
Martin Häusling, José Bové 
Verts/ALE 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 
30 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 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, 
tokioje ariamoje žem÷je auginami bent trys 
skirtingi pas÷liai. N÷ vienam iš min÷tų 
trijų pas÷lių neturi būti skiriama mažiau 
kaip 5 % ariamos žem÷s, o pagrindiniam 
pas÷liui neturi būti skirta daugiau kaip 
70 % ariamos žem÷s. 

1. Jei ūkininko ariama žem÷ užima daugiau 
kaip 10 hektarų ir nenaudojama žolei 
auginti (s÷jamai ar augančiai natūraliai), 
nepaliekama pūdymui arba ji didžiąją metų 
dalį nenaudojama daugiamečiams 
pas÷liams vandenyje auginti, tokioje 
ariamoje žem÷je taikant s÷jomainą trejus 
metus iš eil÷s auginami trys skirtingi 
pas÷liai. Azotą fiksuojantys pas÷liai taip 
pat naudojami taikant s÷jomainą. Azotą 
fiksuojančių pas÷lių auginimas gali būti 
pratęsiamas. 

Or. en 

 
 
 


