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Pakeitimas  187 
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski 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 – 2011/0280(COD) 
(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. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 

(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, 
tokiu būdu, kad nuo 2021 m. tiesioginių 
išmokų vert÷s nustatymo kriterijai būtų 
objektyvūs ir vienodai taikomi visiems ES 
ūkininkams. 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 
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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. 

vert÷ tur÷tų būti vienoda, nes ši vert÷ 
pereinamuoju laikotarpiu tur÷tų būti 
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 B7-0079/188 

Pakeitimas  188 
George Lyon 
ALDE 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 konstatuojamoji dalis 
 

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 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) 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] 

2. Nepažeidžiant 3, 4 ir 4a dalių, taikomos 
finansin÷s drausm÷s, pagal 7 straipsnį 
taikomo linijinio mažinimo, valstyb÷s 
nar÷s šiame skyriuje nurodytą išmoką 
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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. 

skiria ūkininkams, kurie iš 1 dalyje 
nurodytų veiklos rūšių vykdo savo 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 taikomos 
Direktyva 92/43/EEB ir 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 pašarams auginti arba 
didžiąją metų dalį naudojamos pas÷liams 
vandenyje auginti, ir jei likusios 
reikalavimus atitinkančios žem÷s ūkio 
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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; bei 

 – jos turi bent panašų 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. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
patvirtinamos 4a dalyje nurodytos 
sertifikavimo sistemos, siekiant užtikrinti, 
kad šios sistemos tur÷tų bent jau tokį patį 
poveikį, kaip ir 1 dalyje nurodyta 
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; 
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 – biologin÷s įvairov÷s veiksmų planą, 
įskaitant biologin÷s įvairov÷s koridorių 
sukūrimą ir išlaikymą; 

 – vandentvarkos planą; 

 – dirvožemio dangą; 

 – integruotą kenk÷jų kontrolę. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/189 

Pakeitimas  189 
Czesław Adam Siekierski, 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 38a straipsnis 

 Bendros taisykl÷s siekiant skirti atskirą 
atsietąją paramą 

 1. Valstyb÷s nar÷s, taikančios vienkartin÷s 
išmokos už plotus schemą, pagal šio 
reglamento 19 straipsnio 1 dalies b 
punktą gali skirti atskirą atsietąją paramą 
ūkininkams, atitinkantiems šiame 
straipsnyje ir 39 bei 40 straipsniuose 
nustatytas sąlygas. 

 2. Atsietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstyb÷s nar÷s sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žem÷s ūkio sektoriuose, 
ypač svarbiuose d÷l ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų. 

 3. Atsietoji parama išmokama kasmet, 
laikantis nustatytų kiekybinių apribojimų 
ir atsižvelgiant į istorinio laikotarpio, kurį 
ne v÷liau kaip 2013 m. turi nustatyti 
valstyb÷ nar÷, duomenis apie:  plotus, 
derlių arba nustatytą gyvulių skaičių. 

 4. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
tikslingą Sąjungos l÷šų panaudojimą ir 
išvengti dvigubo finansavimo pagal kitas 
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panašias paramos priemones, Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius teis÷s 
aktus pagal 55 straipsnį, susijusius su:  

 a) šiame straipsnyje nurodytos paramos 
teikimo sąlygomis, 

 b) suderinamumo su kitomis Sąjungos 
priemon÷mis ir paramos sumavimo 
taisykl÷mis. 
 

Or. en 

Pagrindimas 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 

applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 

continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 

differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 

payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 

Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 

payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 

direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 

substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 

convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 

for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 

avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 

it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 

justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 

already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 

Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 

Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 

envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 

entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Pakeitimas  190 
Jan Březina 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 – 2011/0280(COD) 
(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 numatytą 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 
ūkininkas gavo valstyb÷s nar÷s pagal 
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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. 

 (Taikant Komisijos pasiūlymo 22 straipsnį 

galima bendrosios išmokos schemą 

taikančiose šalyse, pvz., 15 ES valstybių 

narių, taip pat Slov÷nijoje ir Maltoje, per 

keletą metų palaipsniui sulyginti 

ūkininkams taikomas tiesiogines išmokas. Į 

Komisijos pasiūlymą neįtrauktos 10 naujų 

valstybių narių, naudojančių vienkartin÷s 

išmokos už plotus schemą. Taigi, norint 

išvengti diskriminacijos vienkartin÷s 

išmokos už plotus schemą naudojančios 

šalys turi būti analogiškai traktuojamos, 

tai padaroma į 22 straipsnį įtraukiant 

naują 3a dalį.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Pakeitimas  191 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai tur÷tų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazin÷s 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalin÷ms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žem÷s ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žem÷s ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai tur÷tų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazin÷s 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalin÷ms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žem÷s ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; priimti žem÷s ir veislių tvirtinimo 
specialiosios išmokos už medvilnę skyrimo 
tikslais ir pranešimų teikimo su tuo 
tvirtinimu susijusiems gamintojams tvarkos 
taisykles; numatyti specialiosios išmokos 
už medvilnę sumos sumažinimo 
apskaičiavimo taisykles; priimti su 
bendraisiais pranešimų teikimo 
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gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais tur÷tų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrol÷s 
mechanizmų taisykl÷s ir bendrieji 
principai; 

reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais tur÷tų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrol÷s 
mechanizmų taisykl÷s ir bendrieji 
principai; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Pakeitimas  192 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 
(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 (nauja) 
 

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 išlaikyti dabartinį gamybos lygį. 

Išbraukta. 
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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; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Pakeitimas  193 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
34 konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
tikslingą Sąjungos fondų panaudojimą ir 
išvengti dvigubo finansavimo pagal kitas 
panašias paramos priemones, Komisija 
tur÷tų būti įgaliota pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti teis÷s aktus, kuriais 
nustatomos taisykl÷s, susijusios su 
savanoriškos susietosios paramos teikimo 
sąlygomis, taip pat tokios paramos 
suderinamumu su kitomis Sąjungos 
priemon÷mis ir paramos sumavimo 
taisykl÷s; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Pakeitimas  194 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

v) savanoriškos susietosios paramos 
schema, 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Pakeitimas  195 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei ūkininkų, gaunančių IV 
antraštin÷je dalyje nurodytą su gyvuliais 
susijusią susietąją paramą, turimų 
hektarų skaičius yra mažesnis už valstyb÷s 
nar÷s taikant 1 dalies b punktą pasirinktą 
ribą, ta valstyb÷ nar÷ taiko 1 dalies a 
punktą. 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Pakeitimas  196 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 [...] Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Pakeitimas  197 
Peter Jahr 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 – 2011/0280(COD) 
(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 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas tik atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmok÷tinoms tiesiogin÷ms išmokoms, 
kurių suma viršija 5 000 EUR. 

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
25 straipsnį nustatytas korekcijos 
koeficientas taikomas atitinkamais 
kalendoriniais metais ūkininkams 
išmok÷tinoms visoms tiesiogin÷ms 
išmokoms. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Pakeitimas  198 
Peter Jahr 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 – 2011/0280(COD) 
(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 

Article 11 Išbraukta. 

Laipsniškas išmokų mažinimas ir 
ribojimas 

 

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; 

 

– 40 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
250 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
300 000 EUR; 

 

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

 

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

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 

 
 
 
 


