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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – skatinti tvarų ir į rinką orientuotą žemės ūkio sektorių 
neįgyvendinant esminės reformos. 

Pranešėjas pritaria reformos pobūdžiui ir mano, kad ir toliau iki 2013 m. turi būti atveriama 
rinka ir supaprastinama BŽŪP. Tačiau reikia užtikrinti, kad prieš imantis didelių perversmų 
keičiant BŽŪP struktūrą, būtų užbaigtos 2003 m. reformos.

Moduliavimas ir proporcingas mažinimas. Pranešėjas mano, kad Europos ūkininkams 
būtinas patikimas planavimas. Kylant pašarų kainoms papildomas moduliavimas yra 
nepateisinamas, todėl pranešėjas iš principo nepritaria tolesniam laipsniškam moduliavimui: 
pasiūlyme numatoma daugiau biurokratijos, o dėl to gali padidėti našta smulkiems 
ūkininkams ir skilti stambieji ūkiai.

Kompleksinis paramos susiejimas. Pranešėjas visi6kai nepritaria, kad būtų plečiama 
kompleksinė paramos susiejimo taikymo sritis. Jis mano, kad papildomi kriterijai turi būti 
neprivalomi, kadangi jie neatitinka tikslų mažinti biurokratiją ir nereikalingą naštą.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesiogines išmokas gaunantis ūkininkas 
laikosi teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų, išvardytų II priede, ir išlaiko 
gerą agrarinę ir aplinkosauginę žemės 
būklę, nustatytą pagal 6 straipsnį.

1. Tiesiogines išmokas gaunantis ūkininkas 
laikosi teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų, išvardytų II priede, ir išlaiko 
gerą agrarinę ir aplinkosauginę žemės 
būklę, nustatytą pagal 6 straipsnį, nebent 
tai daryti būtų nepraktiška arba 
neproporcinga.

Or. en

Pagrindimas

Procedūrų supaprastinimo principas taikant kompleksinį paramos susiejimą prieštarauja 
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šiam pasiūlymui, dėl kurio vėl padidėtų našta ūkininkams ir biurokratija. ES nuostatose jau 
įtraukti daugelis būtinų kriterijų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga nacionalinė institucija 
pateikia ūkininkui teisės aktų nustatytų 
valdymo ir geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų, kurių 
reikės laikytis, sąrašą.

2. Kompetentinga nacionalinė institucija 
pateikia ūkininkui teisės aktų nustatytų 
valdymo ir geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės reikalavimų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

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 10.000 eurų, 
kasmet iki 2012 m. mažinamos: 

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

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

2. 1 dalyje nurodyti sumažinimai 
padidinami:
(a) sumoms nuo 100 000 iki 199 999 EUR 
– 3 procentiniais punktais,
(b) sumoms nuo 200.000 iki 299.999 EUR 
– 6 procentiniais punktais,
(c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms –
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9 procentiniais punktais.
3. 1 ir 2 dalies nuostatos netaikomos 
Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų 
salų, Madeiros, Kanarų ir Egėjo salų 
ūkininkams mokamoms tiesioginėms 
išmokoms.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos 
Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų 
salų, Madeiros, Kanarų ir Egėjo salų 
ūkininkams mokamoms tiesioginėms 
išmokoms.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas moduliavimas negali būti pateisintas kylančiomis kainomis. Laipsniškas 
moduliavimas turėtų būti išbrauktas, kadangi tai diskriminuoja ir baudžia stambius bei 
veiksmingai dirbančius, ūkininkus, kurių veikla priklauso nuo mąsto ekonomijos ir kurie 
didina kaimų plėtrą, o smulkieji ūkininkai, savo ruožtu, neturėtų prisiimti papildomos naštos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau bet kuri atitinkama valstybė narė 
gauna ne mažiau kaip 80 % visos po 
moduliavimo toje valstybėje narėje gautos 
sumos.

Bet kuri atitinkama valstybė narė gauna ne 
mažiau kaip 100% visos po moduliavimo 
toje valstybėje narėje gautos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujus iššūkius turėtų būti užtikrinta, kad visos lėšos, kurios gaunamos iš 5% 
moduliavimo, liktų atitinkamose valstybėse narėse tam, kad jos galėtų susidoroti tiek su 
naujais iššūkiais, tiek su jau esančiomis priemonėmis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likusi suma, sukaupta pritaikius 7 
straipsnio 1 dalį, ir sumos, sukauptos 

4. Visa likusi suma, sukaupta pritaikius 7 
straipsnį, skiriama tokią sumą 
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pritaikius 7 straipsnio 2 dalį, skiriamos 
tokias sumas sukaupusioms valstybėms 
narėms 128 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka. Ji panaudojama pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį.

sukaupusioms valstybėms narėms 128 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Ji 
panaudojama pagal Reglamento (EB) Nr. 
1698/2005 69 straipsnio 5a dalį.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje naujus iššūkius ir jau taikomas priemones bei patvirtintas intervencijos 
priemones turėtų būti užtikrinta, kad bus skiriama užtektinai lėšų Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Taigi visų moduliavimo priemonių sukauptos lėšos turėtų likti 
atitinkamose valstybėse narėse.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vandens apsauga ir valdymas
Apsaugoti vandenį nuo taršos ir nuotėkio 
ir valdyti vandens naudojimą
– Apsaugos juostų išilgai vandentakių 
įrengimas,
– leidimo vandenį naudoti drėkinimui 
suteikimo procedūrų paisymas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metodu turėtų būti siekiama supaprastinti kompleksinį paramos susiejimą, tačiau šiuo 
pasiūlymu, atvirkščiai, praplečiama taikymo sritis. Daugelis būtinų kriterijų, pavyzdžiui, dėl 
augalų apsaugos ir tręšimo, jau yra įtraukti į ES tesės aktus.
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