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Pakeitimas 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Remiantis, įgyta įgyvendinant 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1782/2003, nustatantį bendrąsias 
tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį 
pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies 
pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 
1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 
1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 
1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 
2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, kad tam 
tikras paramos mechanizmo sudėtines dalis 
reikia pakeisti. Visų pirma turėtų būti 
išplėsta tiesioginės paramos taikymo sritis, 
o bendrosios išmokos schemos 
funkcionavimas – supaprastintas. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 nuo 
įsigaliojimo keletą kartų iš esmės 
pakeistas. Atsižvelgiant į šiuos 
pasikeitimus ir siekiant aiškumo, jį reikėtų 
panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(1) Remiantis, įgyta įgyvendinant 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1782/2003, nustatantį bendrąsias 
tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį 
pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies 
pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 
1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 
1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 
1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 
2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, kad tam 
tikras paramos mechanizmo sudėtines dalis 
reikia pakeisti. Visų pirma turėtų būti 
išplėsta tiesioginės paramos taikymo sritis 
siekiant, kad ilgainiui ji būtų visiškai 
atsieta nuo gamybos, kiekvieną atvejį 
apsvarsčius atskirai, o bendrosios išmokos 
schemos funkcionavimas – supaprastintas. 
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 nuo 
įsigaliojimo keletą kartų iš esmės 
pakeistas. Atsižvelgiant į šiuos 
pasikeitimus ir siekiant aiškumo, jį reikėtų 
panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

Or. en
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Pakeitimas 41
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Remiantis, įgyta įgyvendinant 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1782/2003, nustatantį bendrąsias 
tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį 
pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies 
pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 
1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 
1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 
1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 
2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, kad tam 
tikras paramos mechanizmo sudėtines dalis 
reikia pakeisti. Visų pirma turėtų būti 
išplėsta tiesioginės paramos taikymo sritis, 
o bendrosios išmokos schemos 
funkcionavimas – supaprastintas. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 nuo 
įsigaliojimo keletą kartų iš esmės 
pakeistas. Atsižvelgiant į šiuos 
pasikeitimus ir siekiant aiškumo, jį reikėtų 
panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

Remiantis, įgyta įgyvendinant 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1782/2003, nustatantį bendrąsias 
tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį 
pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies 
pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 
1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 
1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 
1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 
2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, kad tam 
tikras paramos mechanizmo sudėtines dalis 
reikia pakeisti. Visų pirma reikėtų išplėsti
tiesioginės paramos taikymo sritį, o 
bendrosios išmokos schemos 
funkcionavimą – supaprastinti. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 nuo 
įsigaliojimo keletą kartų iš esmės 
pakeistas. Atsižvelgiant į šiuos 
pasikeitimus ir siekiant aiškumo, jį reikėtų 
panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

Or. es

Pakeitimas 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 

(2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 
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aplinkos ir gyvūnų gerovės srityse, 
tiesioginė parama bus sumažinta arba visai 
neskiriama. Ši kompleksinio susiejimo 
sistema yra neatskiriama Bendrijos 
paramos, teikiamos tiesioginių išmokų 
forma, dalis, todėl reikėtų ją toliau taikyti. 
Tačiau, remiantis įgyta patirtimi, keletas 
kompleksinio susiejimo reikalavimų 
nepakankamai susiję su ūkininkavimo 
veikla ar žemės ūkio naudmenomis arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei ūkininkams. Todėl 
kompleksinio susiejimo taikymo sritį 
reikėtų patikslinti.

aplinkos ir gyvūnų gerovės srityse, 
tiesioginė parama bus sumažinta arba visai 
neskiriama. Ši kompleksinio susiejimo 
sistema yra neatskiriama Bendrijos 
paramos, teikiamos tiesioginių išmokų 
forma, dalis, todėl reikėtų ją toliau taikyti. 
Tačiau, remiantis įgyta patirtimi, keletas 
kompleksinio susiejimo reikalavimų 
nepakankamai susiję su ūkininkavimo 
veikla ar žemės ūkio naudmenomis arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei ūkininkams. Be to, dėl 
vandens stokos ir klimato kaitos 
atsižvelgiant į socialinius ir aplinkos 
poreikius reikia nustatyti naują visų 
žemdirbystės metodų koncepciją. Todėl 
kompleksinio susiejimo taikymo sritį 
reikėtų patikslinti supaprastinant tvarką ir 
vengiant naujos biurokratinės naštos.

Or. en

Pakeitimas 43
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tam tikrose vietovėse vandens apsauga 
ir vandentvarka, vykdant žemės ūkio 
veiklą, tampa vis didesne problema. Todėl, 
siekiant apsaugoti vandenį nuo taršos bei 
nuotėkio ir valdyti vandens naudojimą, 
reikėtų taip pat sustiprinti galiojančią 
Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

(4) Vis didesnėje Bendrijos dalyje vandens 
apsauga ir vandentvarka, vykdant žemės 
ūkio veiklą, tampa vis didesne problema.
Todėl, siekiant pagerinti vandens 
sulaikymą, apsaugoti vandenį nuo taršos 
bei nuotėkio ir racionaliai valdyti vandens 
naudojimą, reikėtų taip pat sustiprinti 
galiojančią Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

Or. pl
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Pagrindimas

Didėjanti vandens stoka, būdinga ir kultivuojamos žemės plotams, tampa viena iš pagrindinių 
su aplinka susijusių problemų Bendrijoje.

Jei nebus imtasi ryžtingų priemonių, skirtų vandens sulaikymui pagerinti ir užtikrinti, kad 
vanduo būtų naudojamas racionaliai, gali būti labai pakenkta žemės ūkio sektoriui ir gali 
atsirasti sunkiai pataisomų aplinkos pokyčių.

Pakeitimas 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tam tikrose vietovėse vandens apsauga 
ir vandentvarka, vykdant žemės ūkio 
veiklą, tampa vis didesne problema. Todėl, 
siekiant apsaugoti vandenį nuo taršos bei 
nuotėkio ir valdyti vandens naudojimą, 
reikėtų taip pat sustiprinti galiojančią 
Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

(4) Tam tikrose vietovėse vandens apsauga 
ir vandentvarka, vykdant žemės ūkio 
veiklą, tampa vis didesne problema. Todėl, 
siekiant apsaugoti vandenį nuo taršos bei 
nuotėkio ir valdyti vandens naudojimą, 
reikėtų taip pat sustiprinti galiojančią 
Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą pasitelkus geresnes agronomiijos 
ir vandens valdymo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
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moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms, išskyrus atvejus, kai 
galėtų kilti pavojus Bendrijos ūkių 
pelningumui.

Or. es

Pagrindimas

Sistemiškas tiesioginės paramos ūkininkams mažinimas gali labai sumažinti jų ūkių 
pelningumą ir sukelti pavojų daugelio ūkių išlikimui. Europos Sąjunga ateityje turės 
susirūpinti savo gebėjimu savarankiškai apsirūpinti maistu.

Pakeitimas 46
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos,
reiks dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, Bendrijos teritorijoje būtina 
veiksmingiau spręsti vandentvarkos 
klausimus ir imtis ryžtingų priemonių. 
Biologinės įvairovės apsauga ir vandens 
valdymo subalansavimas išlieka 
svarbiausiu uždaviniu – nors pasiekta 
reikšmingos pažangos, nebus įmanoma 
įgyvendinti Europos bendrijos tikslo iki 
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reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti1. Kad 
valstybės narės galėtų atitinkamai 
peržiūrėti savo kaimo plėtros programas ir 
nemažinti dabartinės pagal kaimo plėtros 
politiką vykdomos veiklos kitose srityse, 
reikia papildomo finansavimo. Tačiau 
2007–2013 m. laikotarpio finansinėse 
perspektyvose nenumatyta tiek finansinių 
priemonių Bendrijos kaimo plėtros 
politikai sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą Bendrijoje, jei šioje srityje nebus 
dedama papildomų pastangų. Šios 
pastangos turėtų apimti esminius Europos 
žemės ūkio modelio struktūrinius 
pokyčius, pasitelkiant patirtį valstybių 
narių, kurių žemės ūkio sistemos 
grindžiamos tradiciniu smulkiojo 
ūkininkavimo modeliu. Taigi Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Or. pl

Pagrindimas

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 

                                               
1 OL L 277, 2005 10 21, p.1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 2012/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 8).
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zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Pakeitimas 47
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 

(7) Lėšos, gautos taikant Reglamentu (EB) 
Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1698/2006 dėl Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo 
plėtrai priimtos kaimo plėtros programos 
žemės ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
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papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Or. es

Pakeitimas 48
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, 
reikės dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
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dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis didžiąją dalį finansinių 
išteklių reikėtų sukaupti mažinant 
tiesiogines išmokas pagal moduliavimą.

Or. nl

Pagrindimas

Kaimo plėtra – tai svarbi tema. Nereikia papildomų moduliavimo priemonių, bet reikia 
išplėsti Tarybos reglamento 1782/2003 68 straipsnio taikymo sritį. Šiame straipsnyje 
valstybėms narėms numatyta galimybė perskirstyti dalį pajamų paramos, pvz., skirti ją 
aplinkai nekenkiantiems ūkiams. Be to, išlaidų kontrolė geriau organizuojama pagal pirmąjį 
negu pagal antrąjį ramstį.

Pakeitimas 49
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės, nusprendusios taikyti 
savanoriško moduliavimo sistemą, turi 
atsižvelgti į padidintą privalomo 
moduliavimo lygį. Turėtų būti atitinkamai 
pakeistas 2007 m. kovo 27 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis 
tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente 
(EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame 

(10) Valstybės narės, nusprendusios taikyti 
savanoriško moduliavimo sistemą, turi 
atsižvelgti į privalomo moduliavimo lygį. 
Turėtų būti atitinkamai pakeistas 2007 m. 
kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, 
numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiame bendrąsias tiesioginės 
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bendrąsias tiesioginės paramos schemų 
pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles 
ir nustatančiame tam tikras paramos 
schemas ūkininkams, savanoriško 
moduliavimo taisykles.

paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taisykles ir nustatančiame tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, 
savanoriško moduliavimo taisykles.

Or. nl

Pagrindimas

Kaimo plėtra – tai svarbi tema. Nereikia papildomų moduliavimo priemonių, bet reikia 
išplėsti Tarybos reglamento 1782/2003 68 straipsnio taikymo sritį. Šiame straipsnyje 
valstybėms narėms numatyta galimybė perskirstyti dalį pajamų paramos, pvz., skirti ją 
aplinkai nekenkiantiems ūkiams. Be to, išlaidų kontrolė geriau organizuojama pagal pirmąjį 
negu pagal antrąjį ramstį.

Pakeitimas 50
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos papildomai 
mažinant išmokas pagal moduliavimą, 
turėtų būti paliktos jas sukaupusioms 
valstybėms narėms.

(11) Sumos, gautos sumažinus išmokas 
pagal šį reglamentą, skiriamos valstybėms 
narėms remiantis objektyviais kriterijais. 
Tačiau reikėtų nustatyti, kad tam tikra dalis 
lėšų liktų tose valstybėse narėse, kuriose 
jos sukaupiamos. Atsižvelgiant į 
struktūrinius pakeitimus dėl rugių 
intervencinio pirkimo panaikinimo, reikėtų 
numatyti tam tikriems rugių auginimo 
regionams specifines priemones, kurios 
būtų finansuojamos iš dalies lėšų, sukauptų 
taikant moduliavimą. Tačiau sumos, gautos 
taikant naujus pagal moduliavimą
taikomus išmokų sumažinimo 
procentinius dydžius ir nustačius paramos 
viršutinę ribą, turėtų būti paliktos jas 
sukaupusioms valstybėms narėms.

Or. es
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Pakeitimas 51
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos papildomai mažinant 
išmokas pagal moduliavimą, turėtų būti 
paliktos jas sukaupusioms valstybėms 
narėms. 

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos mažinant išmokas 
pagal moduliavimą, turėtų būti paliktos jas 
sukaupusioms valstybėms narėms. 

Or. nl

Pagrindimas

Kaimo plėtra – tai svarbi tema. Nereikia papildomų moduliavimo priemonių, bet reikia 
išplėsti Tarybos reglamento 1782/2003 68 straipsnio taikymo sritį. Šiame straipsnyje 
valstybėms narėms numatyta galimybė perskirstyti dalį pajamų paramos, pvz., skirti ją 
aplinkai nekenkiantiems ūkiams. Be to, išlaidų kontrolė geriau organizuojama pagal pirmąjį 
negu pagal antrąjį ramstį.
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Pakeitimas 52
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Iki 2013 m. turėtų būti palaipsniui 
panaikintos visos esamos tiesioginės 
išmokos. Nuo tada parama ūkininkams 
turėtų būti mokama tik už jų teikiamas 
viešąsias paslaugas, pvz., biologinės 
įvairovės didinimą ir vandens valdymą, 
bei už jų pasiekimus aplinkos, gyvūnų 
gerovės ir maisto saugos srityse.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai turėtų būti skatinami reaguoti į rinką. Teikiant tiesiogines subsidijas iškraipoma 
rinka ir išnaudojama daug Bendrijos lėšų. Geriausią aplinkos valdymą galima užtikrinti 
taikant antrąjį ramstį.

Pakeitimas 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Pirmasis BŽŪP ramstis turėtų būti 
paliktas ir ateityje, kad būtų galima 
užtikrinti, jog ūkininkai atliktų esminį 
ekonomikos varomosios jėgos vaidmenį 
daugelyje kaimo regionų, saugotų 
kraštovaizdį ir užtikrintų Europos 
Sąjungos reikalaujamus aukštus maisto 
saugos standartus.

Or. es
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Pagrindimas

Sistemiškas tiesioginės paramos ūkininkams mažinimas gali labai sumažinti jų ūkių 
pelningumą ir sukelti pavojų daugelio ūkių išlikimui. Europos Sąjunga ateityje turės 
susirūpinti savo gebėjimu savarankiškai apsirūpinti maistu.

Pakeitimas 54
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos 
išmokos šiuose sektoriuose turėtų būt 
teikiamos pasinaudojant bendrosios 
išmokos schema. Kad jautienos sektoriuje 
veiklą vykdantys ūkininkai galėtų pamažu 
prisitaikyti prie naujos paramos tvarkos, 
turėtų būti numatytos nuostatos dėl 
specialiosios priemokos už bulius ir 
skerdimo priemokos. Kadangi iš dalies 
susietos išmokos vaisių ir daržovių 
sektoriuose įdiegtos gana neseniai, ir tik 
kaip pereinamojo laikotarpio priemonė, 
tokių schemų peržiūra nėra reikalinga.

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
galėtų lanksčiau rinktis, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Todėl valstybėms narėms reikėtų leisti  
savo sprendimu tęsti paramos atsiejimo 
procesą. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

Or. es



PE409.675v01-00 16/35 AM\735203LT.doc

LT

Pakeitimas 55
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
karvių žindenių, avių ir ožkų sektoriuje
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą. Tokiu 
atveju turėtų būti reikalaujama laikytis 
galvijų identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000 ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 21/20041, visų pirma siekiant 
užtikrinti gyvulių atsekamumą.

(31) Tačiau siekiant tam tikrų sektorių 
pusiausvyros tam tikruose regionuose, 
ypač tuose, kur ūkininkai neturi 
ekonominių alternatyvų, vis dar gali 
egzistuoti poreikis palaikyti mažiausią 
privalomą gamybos lygį. Atsižvelgiant į 
tai, valstybėms narėms turėtų būti 
numatyta galimybė toliau teikti dabartinio 
lygio susietąją paramą.

Or. es

Pakeitimas 56
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 20 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 

                                               
1 OL L 5, 2004 01 09, p. 8.
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siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti žemės ūkio draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos žemės ūkio draudimo 
finansinių įnašų ir kompensacijų dėl 
gyvulių ligų sąlygos.

Or. es

Pakeitimas 57
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 5 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
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Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Kai tik įmanoma, reikia mažinti skirtumus tarp valstybių narių. Svarbu, kad valstybės narės 
tam tikru laiku galėtų lanksčiai teikti pagalbą konkretiems sektoriams, tačiau reikia vengti, 
kad tarp valstybių narių neatsirastų konkurencijos iškraipymų.

Pakeitimas 58
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Atsižvelgiant į tai, kad vis svarbiau 
veiksmingai valdyti riziką, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
finansiškai padėti ūkininkams mokėti 
žemės ūkio draudimo įmokas ar 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų 
ar augalų ligų atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Esami žemės ūkio draudimai apima ne tik pasėlius, bet ir gyvulius. Į tai reikia atsižvelgti. .
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Pakeitimas 59
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina 
alyvuogių aliejaus sektoriui, kuriame 
išmokos buvo susietos tik iš dalies. Taip 
pat reikėtų atsieti išmokas už kietuosius 
kviečius, baltyminius pasėlius, ryžius, 
bulvių krakmolą ir riešutus, nes šiose 
srityse dar likusių susietųjų išmokų 
veiksmingumas mažėja. Taip pat reikėtų 
panaikinti linų perdirbimo paramą ir 
numatytas sumas išmokėti per bendrosios 
išmokos schemą. Kad parama už ryžius, 
sausuosius pašarus, bulvių krakmolą ir 
linus būtų sklandžiai atsieta, reikėtų 
numatyti pereinamąjį laikotarpį. Siekiant 
sumažinti neigiamą poveikį, susidariusį 
atsiejant pagalbą už riešutus, valstybėms 
narėms turėtų būti paliekama teisė ir 
toliau sieti jų mokamą pagalbos dalį.

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, 
valstybės narės sprendimu jau galėtų būti 
integruotos į bendrosios išmokos schemą. 

Or. es
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Pakeitimas 60
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, 
linus ir sausuosius pašarus atvejais 
išmoka turėtų būti padidinta atsižvelgiant 
į ūkininkų pastaraisiais metais gautą 
paramą. Tačiau tuo atveju, kai į 
bendrosios išmokos schemą įtraukiamos 
anksčiau iš dalies į ją neįtrauktos 
išmokos, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė remtis pirmaisiais 
referenciniais laikotarpiais.

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
gali būti integruotos naujos schemos, 
reikėtų numatyti, kaip apskaičiuoti naują 
atskiros pajamų paramos lygį pagal tą 
schemą. 

Or. es

Pakeitimas 61
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paramos schemos ūkininkams, 
auginantiems ryžius, krakmolines bulves, 
medvilnę, vaisius bei daržoves, avis, ožkas 
ir galvijus ir gaminantiems cukrų;

d) paramos schemos ūkininkams, 
auginantiems ryžius, baltyminius augalus, 
sausuosius pašarus, krakmolines bulves, 
medvilnę, vaisius bei daržoves, riešutus, 
tabaką, avis, ožkas ir galvijus ir 
gaminantiems cukrų;

Or. es
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Pakeitimas 62
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, 
nesvarbu, koks šios grupės ar jos narių 
juridinis statusas, suteikiamas pagal 
nacionalinę teisę, kurių valda yra Bendrijos 
teritorijoje, kaip nurodyta Sutarties 299 
straipsnyje, ir kurie verčiasi žemės ūkio 
veikla; 

(a) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, 
nesvarbu, koks šios grupės ar jos narių 
juridinis statusas, suteikiamas pagal 
nacionalinę teisę, kurių valda yra Bendrijos 
teritorijoje, kaip nurodyta Sutarties 299 
straipsnyje, ir kurie verčiasi žemės ūkio 
veikla, kuri yra pagrindinis jų pajamų 
šaltinis; 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tiksliai nurodyti, kad subsidijos bus teikiamos fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kurie sugebės išlaikyti socialinį ir ekonominį tinklą, ypač tam tikrose kaimo vietovėse, ir 
saugoti gamtą tinkamais žemės ūkio metodais, kurie sudaro pagrindinį jų pajamų šaltinį.

Pakeitimas 63
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) aplinkos, b) natūralios aplinkos būklės,

Or. pl

Pagrindimas

„Aplinka“ – pernelyg bendro pobūdžio žodis valdymo reikalavimui apibūdinti, todėl jį reikia 
pakeisti žodžių junginiu „natūrali aplinkos būklė“.
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Pakeitimas 64
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2009 m. Komisija nuodugniai 
persvarsto, kaip žemės ūkio sektoriuje 
būtų galima sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakas, kad turėtų tvirtų 
mokslinių įrodymų būsimiems 
pasiūlymams dėl teisės aktų pagrįsti.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriuje jau dedamos didelės pastangos jo poveikiui aplinkai sumažinti. Prieš 
teikiant naujus pasiūlymus dėl teisės aktų reikia, remiantis nuodugniais moksliniais tyrimais, 
nustatyti, kaip, kodėl ir kur reikia reglamentuoti ir nubrėžti tikslus.

Pakeitimas 65
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija iki 2013 m. panaikina visas 
eksporto subsidijas.

Or. en

Pagrindimas

PPO įsipareigojo iki 2013 m. panaikinti visas eksporto subsidijas, todėl ES turėtų stengtis 
pasiekti šį tikslą.
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Pakeitimas 66
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto valstybė narė tinkamai 
pagrįstomis aplinkybėms gali nukrypti nuo 
pirmos pastraipos, jei ji imasi veiksmų, kad 
pastebimai nesumažėtų jos visas 
daugiamečių ganyklų plotas.

Vis dėlto valstybė narė tinkamai 
pagrįstomis aplinkybėms gali nukrypti nuo 
pirmos pastraipos, jei ji imasi veiksmų, kad 
pastebimai nesumažėtų jos visas 
daugiamečių ganyklų plotas, laikydamasi 
ekologinės kompensacijos principų.

Or. pl

Pagrindimas

Ekologinės kompensacijos principai sudaro sąlygas atlyginti  nuostolius, kuriuos lemia 
aplinkos požiūriu svarbių žemės plotų mažėjimas. Kadangi tvariai kultivuojamos ganyklos 
aplinkos požiūriu atlieka svarbų vaidmenį, visų pirma reikia užkirsti kelią visiškam jų 
netekimui.

Pakeitimas 67
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos 5 %.

a) 2009 m. – 7 %,
b) 2010 m. – 9 %,
c) 2011 m. – 11 %,
d) 2012 m. – 13 %

Or. nl
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Pagrindimas

Kaimo plėtra – tai svarbi tema. Nereikia papildomų moduliavimo priemonių, bet reikia 
išplėsti Tarybos reglamento 1782/2003 68 straipsnio taikymo sritį. Šiame straipsnyje 
valstybėms narėms numatyta galimybė perskirstyti dalį pajamų paramos, pvz., skirti ją 
aplinkai nekenkiantiems ūkiams. Be to, išlaidų kontrolė geriau organizuojama pagal pirmąjį 
negu pagal antrąjį ramstį.

Pakeitimas 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

a) 2009 m. – 7 %, a) 2009 m. – 5 %,
b) 2010 m. – 9 %, b) 2010 m. – 5 %,

c) 2011 m. – 11 %, c) 2011 m. – 5 %,
d) 2012 m. – 13 %. d) 2012 m. – 5 %.

Or. es

Pagrindimas

Sistemiškas tiesioginės paramos ūkininkams mažinimas gali labai sumažinti jų ūkių 
pelningumą ir sukelti pavojų daugelio ūkių išlikimui. Europos Sąjunga ateityje turės 
susirūpinti savo gebėjimu savarankiškai apsirūpinti maistu.
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Pakeitimas 69
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

1. Visos tiesioginių išmokų, kurios turi būti 
skiriamos konkrečios valstybės narės 
ūkininkui konkrečiais kalendoriniais 
metais, sumos, didesnės nei 5 000 EUR, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

a) 2009 m. – 7 %, a) 2009 m. – 5 %,

b) 2010 m. – 9 %, b) 2010 m. – 5 %,
c) 2011 m. – 11 %, c) 2011 m. – 5 %,

d) 2012 m. – 13 %. d) 2012 m. – 5 %.

Or. es

Pagrindimas

a) Šiuo pakeitimu perteikiamos didele balsų dauguma priimtos EP 2008 m. kovo 12 d. 
rezoliucijos nuostatos.

b) Šiuo pakeitimu perteikiamos didele balsų dauguma priimtos EP 2008 m. kovo 12 d. 
rezoliucijos nuostatos.

c) Šiuo pakeitimu perteikiamos didele balsų dauguma priimtos EP 2008 m. kovo 12 d. 
rezoliucijos nuostatos.

d) Šiuo pakeitimu perteikiamos didele balsų dauguma priimtos EP 2008 m. kovo 12 d. 
rezoliucijos nuostatos.

Pakeitimas 70
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti sumažinimai 
padidinami: 

Išbraukta.
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a) sumoms nuo 100 000 iki 199 999 EUR 
– 3 procentiniais punktais,
b) sumoms nuo 200.000 iki 199 999 EUR 
– 6 procentiniais punktais,
c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms – 9 
procentiniais punktais.

Or. en

Pagrindimas

Išmokomis už plotą ūkininkams turėtų būti atlyginta už gerą kiekvieno žemės ploto hektaro 
aplinkos valdymą. Dėl laipsniško moduliavimo padidėtų biurokratija ir didesni ūkiais 
suskiltų, tai lemtų dar didesnę administracinę ir finansinę naštą, o bendro finansavimo 
sumažinimo pasiekti nepavyktų.

Pakeitimas 71
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti sumažinimai 
padidinami: 

2. 1 dalyje nurodyti sumažinimai 
padidinami: 

a) sumoms nuo 100 000 iki 199 999 EUR –
3 procentiniais punktais,

a) sumoms nuo 100 000 iki 199 999 EUR –
2 procentiniais punktais,

b) sumoms nuo 200.000 iki 199 999 EUR –
6 procentiniais punktais,

b) sumoms nuo 200 000 iki 299 999 EUR –
3 procentiniais punktais,

c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms – 9 
procentiniais punktais.

c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms – 4 
procentiniais punktais.

Or. es

Pagrindimas

a) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

b) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
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modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

c) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

Pakeitimas 72
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti sumažinimai 
padidinami: 

2. 1 dalyje nurodytas sumažinimas 
padidinamas: 

Or. nl

Pagrindimas

Kaimo plėtra – tai svarbi tema. Nereikia papildomų moduliavimo priemonių, bet reikia 
išplėsti Tarybos reglamento 1782/2003 68 straipsnio taikymo sritį. Šiame straipsnyje
valstybėms narėms numatyta galimybė perskirstyti dalį pajamų paramos, pvz., skirti ją 
aplinkai nekenkiantiems ūkiams. Be to, išlaidų kontrolė geriau organizuojama pagal pirmąjį 
negu pagal antrąjį ramstį.

Pakeitimas 73
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visi 1 ir 2 dalyse numatyti 
sumažinimo dydžiai antrajame ramstyje 
pasitelkiami tik aplinkos apsaugos 
tikslais, iš kurių pirmenybė turėtų būti 
teikiama dirvožemio ir vandens išteklių 
apsaugai.
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Or. en

Pagrindimas

Naudinga pabrėžti, kad 1 ir 2 dalyse numatytus vidutinius sumažinimo dydžius atitinkančios 
buvusios tiesioginės subsidijos turėtų būti nukreiptos siekiant aplinkos apsaugos tikslų.

Pakeitimas 74
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sumos, gautos sumažinus išmoką 5 
procentiniais punktais, atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal 128 straipsnio 2 
dalyje nurodytą tvarką skiriamos 
remiantis šiais kriterijais:

Išbraukta.

a) žemės ūkio paskirties žeme,
b) užimtumu žemės ūkyje,
c) vienam gyventojui tenkančiu bendruoju 
vidaus produktu (BVP) pagal perkamąją 
galią.
Tačiau bet kuri atitinkama valstybė narė 
gauna ne mažiau kaip 80 % visos po 
moduliavimo toje valstybėje narėje gautos 
sumos.

Or. en

Pagrindimas

Išmokomis už plotą ūkininkams turėtų būti atlyginta už gerą kiekvieno žemės ploto hektaro 
aplinkos valdymą. Dėl laipsniško moduliavimo padidėtų biurokratija ir didesni ūkiais 
suskiltų, tai lemtų dar didesnę administracinę ir finansinę naštą, o bendro finansavimo 
sumažinimo pasiekti nepavyktų.
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Pakeitimas 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 2 metų teise į išmoką nebuvo 
pasinaudota, ji pervedama į nacionalinį 
rezervą, išskyrus force majeure ir 
išskirtines aplinkybes, kaip apibrėžta 36 
straipsnio 1 dalyje.

Jei per 3 metus teise į išmoką nebuvo 
pasinaudota, ji pervedama į nacionalinį 
rezervą, išskyrus force majeure ir 
išskirtines aplinkybes, kaip apibrėžta 36 
straipsnio 1 dalyje. Šios lėšos visų pirma 
naudojamos siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas jaunimui imtis žemės ūkio veiklos, 
kad būtų užtikrinama kartų kaita.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu BŽŪP trūksta išteklių skatinti kartų kaitą, kuri būtina norint užtikrinti žemės ūkio 
tęstinumą.

Pakeitimas 76
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės vėliausiai iki 2009 m. 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti nuo 2010 
kalendorinių metų panaudoti iki 10 % savo 
nacionalinių viršutinių ribų, nurodytų 41 
straipsnyje, paramai ūkininkams: 

1. Valstybės narės vėliausiai iki 2009 m. 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti nuo 2010 
kalendorinių metų panaudoti iki 20 % savo 
nacionalinių viršutinių ribų, nurodytų 41 
straipsnyje, paramai ūkininkams: 

Or. es
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Pakeitimas 77
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikiant įnašus įmokoms už pasėlių
draudimą pagal 69 straipsnyje nurodytas 
sąlygas,

d) teikiant įnašus įmokoms už žemės ūkio
draudimą pagal 69 straipsnyje nurodytas 
sąlygas,

Or. es

Pakeitimas 78
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) savitarpio pagalbos fondams gyvulių ir 
augalų ligų atvejais pagal 70 straipsnyje 
nurodytas sąlygas.

e) savitarpio pagalbos fondams pagal 70 
straipsnyje nurodytas sąlygas.

Or. es

Pakeitimas 79
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių draudimas Žemės ūkio draudimas

Or. es
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Pakeitimas 80
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius žemės ūkio draudimo įmokoms, 
kai apsidraudžiama nuo ekonominių 
nuostolių dėl stichinių nelaimių, 
nepalankių klimato sąlygų arba gyvūnų ar 
augalų ligų.

Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, kurie 
gali būti prilyginti stichinėms nelaimėms, 
kaip antai: šalna, kruša, ledas, lietus arba 
sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % 
atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų 
metinio produkcijos vidurkio arba trejų 
metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis 
praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Šiame straipsnyje:

– „nepalankios oro sąlygos“ – tai tokie 
gamtos reiškiniai, kurie gali būti prilyginti 
stichinėms nelaimėms, kaip antai: šalna, 
kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo 
ūkininko praėjusių trejų metų metinio 
produkcijos vidurkio arba trejų metų 
vidurkio, apskaičiuoto remiantis praėjusių 
penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

– „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti pasiūlą atitinkamoje 
rinkoje, arba dėl didelio gamybos 
sumažėjimo. Išlaidos, kurios gali būti 
kompensuojamos pagal kitas Bendrijos 
nuostatas, ir išlaidos, patiriamos taikant 
visas kitas sanitarines, veterinarines ar 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
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ekonominiu nuostoliu.

Or. es

Pakeitimas 81
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 60 % mokėtinos 
draudimo įmokos. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį 
padidinti iki 70 %.

2. Ūkininkui suteikiama parama iš 
finansinio indėlio sudaro 80 % arba 50 %
mokėtinos draudimo įmokos, atsižvelgiant 
į Komisijos reglamento (EB) 1857/2007
12 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
kriterijus.

Or. es

Pakeitimas 82
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apdraudus pasėlius, draudimas galioja 
tik tada, jei tokias nepalankias oro sąlygas 
formaliai pripažino susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija. 

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 83
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės 
gali teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma.

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl stichinių 
nelaimių, nepalankių klimato sąlygų arba 
gyvūnų ar augalų ligų, valstybės narės 
gali teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma.

Or. es

Pakeitimas 84
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus akredituota ūkininkų 
apsidraudimo sistema, kurią taikant 
išmokamos kompensacinės išmokos tai 
sistemai priklausantiems ir ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ligos protrūkio
patyrusiems ūkininkams; 

a) „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius 
įstatymus akredituota ūkininkų 
apsidraudimo sistema, kurią taikant 
išmokamos kompensacinės išmokos tai 
sistemai priklausantiems ir ekonominių 
nuostolių savo ūkyje dėl stichinių 
nelaimių, nepalankių klimato sąlygų arba 
gyvūnų ar augalų ligų patyrusiems 
ūkininkams; 

Or. es
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Pakeitimas 85
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2aa) „nepalankios oro sąlygos“ – tai tokie 
gamtos reiškiniai, kurie gali būti prilyginti 
stichinėms nelaimėms, kaip antai: šalna, 
kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios 
sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo 
ūkininko praėjusių trejų metų metinio 
produkcijos vidurkio arba trejų metų 
vidurkio, apskaičiuoto remiantis praėjusių 
penkerių metų vidurkiu, išskyrus 
geriausius ir prasčiausius produkcijos 
rezultatus.

Or. es

Pakeitimas 86
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parama iš finansinio indėlio negali 
viršyti 60 % 4 dalyje nurodytų išlaidų. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į susijusio 
sektoriaus padėtį, paramą iš finansinio 
indėlio gali padidinti iki 70 %. Savitarpio 
pagalbos fondui priklausantys ūkininkai 
padengia tas išlaidas, kurios nėra 
finansuojamos iš finansinių indėlių.

5. Parama iš finansinio indėlio negali 
viršyti 80 % 4 dalyje nurodytų išlaidų.  
Savitarpio pagalbos fondui priklausantys 
ūkininkai padengia tas išlaidas, kurios nėra 
finansuojamos iš finansinių indėlių.

Or. es
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Pakeitimas 87
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams krizių 
atveju arba siekdamos tokias taisykles 
administruoti ir kontroliuoti.

7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams krizių 
atveju arba siekdamos tokias taisykles 
administruoti ir kontroliuoti. Prieš 
pradėdamos taikyti šias taisykles valstybės 
narės informuoja bendro rinkos 
organizavimo valdymo komitetą, kad 
vykdomus veiksmus būtų galima 
koordinuoti Bendrijos mastu.

Or. es
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