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6.3.2013 B7-0081/143 

Pakeitimas  143 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų − 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ma) agrarin÷ miškininkyst÷ − gamybos 
sistema, pagal kurią medžiai ir kultūriniai 
ar ganyti skirti augalai kartu auginami 
tuose pačiuose žem÷s sklypuose arba jų 
pakraštyje; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Pakeitimas  144 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
Alyn Smith 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Marit Paulsen 
ALDE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų − 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Agrarin÷ aplinkosauga ir klimatas  Agrarin÷ aplinkosauga ir klimatas  

1. Valstyb÷s nar÷s paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
privaloma įtraukti į kaimo pl÷tros 
programas.  

1. Valstyb÷s nar÷s paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Ši priemon÷ skirta 
išsaugoti ir skatinti reikiamus žem÷s ūkio 
praktikos pakeitimus, kurie daro teigiamą 
poveikį aplinkai ir klimatui. Ją privaloma 
įtraukti į kaimo pl÷tros programas.  

2. Agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grup÷ms 
arba ūkininkų ir kitų žem÷s valdytojų 
grup÷ms, kurie savanoriškai prisiima 
žem÷s ūkio paskirties žem÷je atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarin÷s 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarin÷s aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žem÷s valdytojams arba jų 
grup÷ms.  

2. Agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grup÷ms 
arba ūkininkų ir kitų žem÷s valdytojų 
grup÷ms, kurie savanoriškai žem÷s ūkio 
paskirties žem÷je arba žem÷s ūkiui 
tinkamoje žem÷je atlieka veiksmus pagal 
vieną ar kelis agrarin÷s aplinkosaugos ir 
klimato įsipareigojimus. Įgyvendinant 
agrarin÷s aplinkosaugos programas 
der÷tų vadovautis geriausios praktikos 
pavyzdžiais (atsižvelgiant į pirmtako 
principą), įskaitant dirvožemio ir 
vandentvarkos, biologin÷s įvairov÷s, 
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maistingųjų medžiagų perdirbimo ir 
ekosistemos išsaugojimo pavyzdžius, ir 
teikti pirmenybę investicijoms į šias 
technologijas. Įgyvendinant programas 
siekiama skleisti geriausios praktikos 
pavyzdžius teritorijoje, kurioje taikoma ši 
programa. Klimato priemon÷mis galima 
siekti gerinti visos žem÷s ūkio valdos arba 
ūkio sistemos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo veiksmingumą. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarin÷s aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žem÷s valdytojams arba jų 
grup÷ms.  

3. Agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštin÷s dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštin÷s dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
d÷l trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.  

3. Agrarin÷s aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštin÷s dalies I skyrių, ir visi susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštin÷s dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
d÷l trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.  

4. Valstyb÷s nar÷s stengiasi asmenims, 
įsipareigojusiems įgyvendinti veiksmus 
pagal šią priemonę, suteikti jiems 
įgyvendinti būtinas žinias ir informaciją, be 
kita ko teikdamos su įsipareigojimais 
susijusias ekspertų rekomendacijas ir 
(arba) teikdamos paramą pagal šią 
priemonę su sąlyga, kad asmenys dalyvaus 
atitinkamuose mokymuose. 

4. Valstyb÷s nar÷s stengiasi asmenims, 
įsipareigojusiems įgyvendinti veiksmus 
pagal šią priemonę, suteikti jiems 
įgyvendinti būtinas žinias ir informaciją, be 
kita ko teikdamos su įsipareigojimais 
susijusias ekspertų rekomendacijas ir 
(arba) teikdamos paramą pagal šią 
priemonę su sąlyga, kad asmenys dalyvaus 
atitinkamuose mokymuose.  

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstyb÷s 
nar÷s savo kaimo pl÷tros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstyb÷s 
nar÷s savo kaimo pl÷tros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
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laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.  laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas. 
Naujiems įsipareigojimams iš karto po 
pradiniu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų valstyb÷s nar÷s savo kaimo 
pl÷tros programose gali numatyti 
trumpesnį laikotarpį. 

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos d÷l įsipareigojimų 
gav÷jų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumok÷tos už agrarin÷s aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grup÷, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.  

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos d÷l įsipareigojimų 
gav÷jų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumok÷tos už agrarin÷s aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimai yra kolektyvinių veiksmų 
dalis, didžiausia padengiama dalis yra 
30 proc.  

 EŽŪFKP parama neteikiama vykdant 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštin÷s dalies 2 skyriuje nurodytus 
įsipareigojimus. 

 6a. Valstyb÷s nar÷s tinkamai pagrįstais 
atvejais, nukrypstant nuo 6 dalies, gali 
skirti paramą aplinkos išsaugojimo veiklai 
fiksuoto dydžio arba vienkartin÷s išmokos 
už vienetą pavidalu, atsižvelgdamos į 
įsipareigojimus atsisakyti komercinio 
teritorijų naudojimo. Tokia parama 
apskaičiuojama remiantis patirtomis 
papildomomis išlaidomis ir 
prarandamomis pajamomis. 

7. Jei būtina siekiant užtikrinti veiksmingą 
priemon÷s taikymą, valstyb÷s nar÷s gali 
pasinaudoti 49 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
paramos gav÷jų atrankos procedūra.  

7. Jei būtina siekiant užtikrinti veiksmingą 
priemon÷s taikymą, valstyb÷s nar÷s gali 
pasinaudoti 49 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
paramos gav÷jų atrankos procedūra.  

8. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių sumų.  

8. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių sumų.  

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma 
ekologinio ūkininkavimo priemon÷.  

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma 
ekologinio ūkininkavimo priemon÷.  

9. Parama gali būti skiriama žem÷s ūkio 
genetinių išteklių išsaugojimo veiksmams, 
kuriems netaikomos 1–8 dalių nuostatos.  

9. Parama gali būti skiriama žem÷s ūkio 
genetinių išteklių išsaugojimo ir tausaus 
naudojimo bei pl÷tros veiksmams, kuriems 
netaikomos 1–8 dalių nuostatos.  
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10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus d÷l metinio 
įsipareigojimų pratęsimo po pradinio 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpio, d÷l 
sąlygų, taikomų įsipareigojimams išpl÷sti 
arba kitaip valdyti gyvulių ūkį, apriboti 
trąšų, augalų apsaugos produktų arba kitų 
priedų naudojimą, veisti vietos veislių, 
kurių veisimo ūkiuose tradicija gresia 
išnykti, gyvulius, arba išsaugoti genetinius 
augalų išteklius, ir d÷l paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių genetinių žem÷s 
ūkio išteklių išsaugojimo veiksmų.  

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus d÷l metinio 
įsipareigojimų pratęsimo po pradinio 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpio, d÷l 
sąlygų, taikomų įsipareigojimams išpl÷sti 
arba kitaip valdyti gyvulių ūkį, apriboti 
trąšų, augalų apsaugos produktų arba kitų 
priedų naudojimą, veisti vietos veislių, 
kurių veisimo ūkiuose tradicija gresia 
išnykti, gyvulius, arba išsaugoti genetinius 
augalų išteklius, ir d÷l paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių genetinių žem÷s 
ūkio išteklių išsaugojimo veiksmų.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Pakeitimas  145 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
Alyn Smith 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų − 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštin÷s dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai d÷l trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje. 

2. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštin÷s dalies I skyrių, atitinkami 
įsipareigojimai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštin÷s dalies 2 skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai d÷l trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Pakeitimas  146 
Luis Manuel Capoulas Santos 
S&D frakcijos vardu 
Alyn Smith 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų − 2011/0282(COD) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų d÷l reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarin÷s ir aplinkosaugos būkl÷s 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede. 

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų d÷l reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarin÷s ir aplinkosaugos būkl÷s 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede, ir 
atitinkami įpareigojimai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštin÷s dalies 2 skyrių. Kaimo pl÷tros 
programoje gali būti numatytos specifin÷s 
nuostatos tais atvejais, kai susijusioje 
valdoje šie įpareigojimai nesuderinami su 
šių direktyvų tikslais. 

Or. en 

 
 
 


