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6.3.2013 B7-0079/177 

Pakeitimas  177 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 
Matias, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL 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 bendros 
žem÷s ūkio politikos paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Apibr÷žtys Apibr÷žtys 

1. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibr÷žtys:  

1. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibr÷žtys:  

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba bet kokio juridinio statuso, kuris pagal 
nacionalinę teisę suteikiamas šiai grupei 
arba jos nariams, fizinių ar juridinių 
asmenų grup÷, kurių valda yra Sąjungos 
teritorijoje, kaip apibr÷žta Europos 
Sąjungos sutarties 52 straipsnyje kartu su 
Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 
349 ir 355 straipsniais, ir kurie verčiasi 
žem÷s ūkio veikla;  

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba bet kokio juridinio statuso, kuris pagal 
nacionalinę teisę suteikiamas šiai grupei 
arba jos nariams, fizinių ar juridinių 
asmenų grup÷, kurių valda yra Sąjungos 
teritorijoje, kaip apibr÷žta Europos 
Sąjungos sutarties 52 straipsnyje kartu su 
Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 
349 ir 355 straipsniais, ir kurie verčiasi 
žem÷s ūkio veikla;  

b) valda – visi žem÷s ūkio veiklai 
naudojami ir ūkininko valdomi vienetai 
vienos valstyb÷s nar÷s teritorijoje;  

b) valda – visi žem÷s ūkio veiklai 
naudojami ir ūkininko valdomi vienetai 
vienos valstyb÷s nar÷s teritorijoje;  

c) žem÷s ūkio veikla –  c) žem÷s ūkio veikla –  

žem÷s ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nu÷mimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,  

žem÷s ūkio produktų auginimas, įskaitant 
derliaus nu÷mimą, melžimą, gyvulių 
veisimą ir laikymą ūkininkavimo tikslais,  

žem÷s ūkio paskirties žem÷s laikymas 
tokios būkl÷s, kad ji būtų tinkama ganyti 
arba kultivuoti be jokios konkrečios 
parengiamosios veiklos, kurią vykdant 
nebūtų apsiribota tradiciniais žem÷s ūkio 
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metodais ir įrenginiais, arba 

minimalios veiklos, kurią turi nustatyti 
valstyb÷s nar÷s, vykdymas ganyti arba 
kultivuoti tinkamos būkl÷s natūraliai 
laikomoje žem÷s ūkio paskirties žem÷je; 

 

d) žem÷s ūkio produktai – Sutarties 
I priede išvardyti produktai, išskyrus 
žvejybos produktus, ir medviln÷;  

d) žem÷s ūkio produktai – Sutarties 
I priede išvardyti produktai, išskyrus 
žvejybos produktus, ir medviln÷;  

e) žem÷s ūkio paskirties žem÷ – bet koks 
žem÷s plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žem÷, daugiamet÷ pieva arba 
daugiamečiams pas÷liams auginti;  

e) žem÷s ūkio paskirties žem÷ – bet koks 
žem÷s plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žem÷, daugiamet÷ pieva arba 
daugiamečiams pas÷liams auginti;  

f) ariamoji žem÷ – pas÷liams auginti 
naudojama žem÷ arba žem÷s plotai, 
kuriuose gali būti auginami pas÷liai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atid÷tus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žem÷s 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia 
arba nuimama danga;  

f) ariamoji žem÷ – pas÷liams auginti 
naudojama žem÷ arba žem÷s plotai, 
kuriuose gali būti auginami pas÷liai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atid÷tus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žem÷s 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta pastovia 
arba nuimama danga;  

g) daugiamečiai pas÷liai – ne s÷jomainos 
būdu auginami pas÷liai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žem÷ aps÷ta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;  

g) daugiamečiai pas÷liai – ne s÷jomainos 
būdu auginami pas÷liai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žem÷ aps÷ta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai;  

h) daugiamet÷ pieva – žem÷, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nes÷jama) arba 
specialiai auginama (t. y. pas÷ta) žol÷ ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
s÷jomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žol÷s ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;  

h) daugiamet÷ pieva – žem÷, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nes÷jama) arba 
specialiai auginama (t. y. pas÷ta) žol÷ ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
metus ar ilgiau neįtraukta į valdos 
s÷jomainą; joje gali augti kitos ganykloms 
tinkamų augalų rūšys, tačiau joje ir toliau 
turi vyrauti žol÷s ir kiti žoliniai pašariniai 
augalai;  

i) žol÷ ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstyb÷se nar÷se 
dedami į s÷klų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);  

i) žol÷ ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstyb÷se nar÷se 
dedami į s÷klų mišinius ganykloms ar 
lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);  
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j) daigynai – toliau išvardyti jaunų 
atvirame lauke auginamų sumed÷jusių 
augalų, skirtų v÷liau persodinti, plotai:  

j) daigynai – toliau išvardyti jaunų 
atvirame lauke auginamų sumed÷jusių 
augalų, skirtų v÷liau persodinti, plotai:  

– vynmedžių ir šakniastiebių daigynai;  – vynmedžių ir šakniastiebių daigynai;  

– vaismedžių ir uogakrūmių daigynai;  – vaismedžių ir uogakrūmių daigynai;  

– dekoratyvinių augalų daigynai;  – dekoratyvinių augalų daigynai;  

– komerciniai miško medžių medelynai 
(išskyrus auginamus miškingoje vietov÷je 
paties ūkio reikm÷ms);  

– komerciniai miško medžių medelynai 
(išskyrus auginamus miškingoje vietov÷je 
paties ūkio reikm÷ms);  

– medžiai ir krūmai, skirti sodinti soduose, 
parkuose, šalikel÷se ir krantin÷se (pvz., 
gyvatvorių augalai, rožių krūmai bei kiti 
dekoratyviniai krūmai ir spygliuočiai), 
visais atvejais įskaitant jų poskiepius ir 
jaunus sodinukus.  

– medžiai ir krūmai, skirti sodinti soduose, 
parkuose, šalikel÷se ir krantin÷se (pvz., 
gyvatvorių augalai, rožių krūmai bei kiti 
dekoratyviniai krūmai ir spygliuočiai), 
visais atvejais įskaitant jų poskiepius ir 
jaunus sodinukus.  

k) trumpos rotacijos želdiniai – plotai, 
apsodinti tais KN kodu 06029041 žymimų 
ir valstybių narių nustatytinų rūšių 
medžiais, kuriems priskiriami sumed÷ję 
daugiamečiai augalai, šakniastiebiai arba 
atžalos, likusios žem÷je po derliaus 
nu÷mimo, ir kitą sezoną išdygstantys 
nauji daigai, ir kurie pasižymi ilgiausiu 
valstybių narių nustatytinu derliaus ciklu. 

 

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais:  

2. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais:  

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibr÷žtis;  

a) nustatytų kitas su galimybe pasinaudoti 
parama pagal šį reglamentą susijusias 
apibr÷žtis;  

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstyb÷s 
nar÷s apibr÷žtų minimalią veiklą, kuri turi 
būti vykdoma ganyti ir kultivuoti tinkamos 
būkl÷s natūraliai laikomoje žem÷je;  

b) nustatytų sistemą, pagal kurią valstyb÷s 
nar÷s apibr÷žtų minimalią veiklą, kuri turi 
būti vykdoma ganyti ir kultivuoti tinkamos 
būkl÷s natūraliai laikomoje žem÷je;  

c) nustatytų kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti 1 dalies c punkte 
nurodytą ganyti ir kultivuoti tinkamą 
žem÷s ūkio paskirties žem÷s būklę.  

c) nustatytų kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti 1 dalies c punkte 
nurodytą ganyti ir kultivuoti tinkamą 
žem÷s ūkio paskirties žem÷s būklę.  

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 1 
dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žol÷s ir kitų žolinių pašarų vyravimas.  

d) nustatytų kriterijus, kuriais remiantis 1 
dalies h punkto tikslais būtų nustatomas 
žol÷s ir kitų žolinių pašarų vyravimas.  
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Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Pakeitimas  178 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL 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 bendros 
žem÷s ūkio politikos paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625/3 – 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 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;  

– 20 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
20.000 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;  

– 50 %, 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;  

– 80 %, 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.  

2. 1 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama 
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. 

2. 1 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama 
iš bendros pradin÷s ūkininkui skirtinos 
tiesioginių išmokų sumos atimant 
ankstesniais metais ūkininko faktiškai 
išmok÷tus ir deklaruotus atlyginimus, 
įskaitant su darbu susijusius mokesčius ir 
socialines įmokas. 

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

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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Pakeitimas  179 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 
Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias 
GUE/NGL 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 bendros 
žem÷s ūkio politikos paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625/3 – 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 tam tikrą šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų procentinę 
dalį. Tod÷l atitinkama suma nebegali būti 
naudojama tiesiogin÷ms išmokoms skirti. 
Pervestos l÷šos 100 % finansuojamos iš 
BŽŪP biudžeto, kad būtų įveiktas kaimo 
vietovių ir žem÷s ūkio, ypač aplinkai 
palankaus žem÷s ūkio, veiklos nuosmukis, 
laikantis kaimo pl÷tros 4 ir 5 prioritetų, 
nurodytų Reglamento (ES) Nr. [...] [RDR] 
5 straipsnyje. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Pakeitimas  180 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL 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 bendros 
žem÷s ūkio politikos paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 a straipsnis (naujas)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 22a straipsnis 

 
Valstybių narių teisių į išmokas vert÷s 

vienodinimas 

 
1. Iki 2014–2020 m. daugiamet÷s 
finansin÷s programos galiojimo pabaigos 
tiesiogin÷ parama turi būti sąžiningai 
paskirstyta visoje Sąjungoje, kad būtų 
visiškai suvienodinta tiesiogin÷ parama 
ūkininkų pajamoms visose valstyb÷se 
nar÷se. 

 
2. Siekdama 1 dalyje nustatyto 
suvienodinimo tikslo, Komisija ne v÷liau 
kaip iki 2013 m. pirmojo ketvirčio 
pabaigos pateikia pasiūlymą, kuriame 
nustatomas jo įgyvendinimo metodas ir 
tvarkaraštis. Šiame pasiūlyme nustatomos 
tarpin÷s išmokų už hektarą 
suvienodinimo pakopos norint pasiekti 
visišką suvienodinimą iki nurodytos datos. 

 
3. Šį 1 ir 2 dalyse nurodytą suvienodinimą 
tur÷tų proporcingai finansuoti visos 
valstyb÷s nar÷s, kurių tiesioginių išmokų 
dydis viršija Sąjungos vidurkį. 

 
4. Nepaisant suvienodinimo, kurį reikia 
pasiekti pagal 1 dalį, turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į atlyginimų ir žaliavų 
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kainų skirtumus valstyb÷se nar÷se. 
Komisija atsižvelgia į šiuos skirtumus 2 
dalyje nurodytame pasiūlyme. 

Or. pt 

 
 
 


