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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos žemės ūkio sektorius susiduria su sunkiais nesibaigiančiais iššūkiais, kaip antai 
klimato kaita ir vandens stoka. Labai svarbu pritaikyti bendrąją žemės ūkio politiką, kad ji 
galėtų atremti šiuos iššūkius. Europos žemės ūkyje vis dar naudojama daug vandens, 
pesticidų, trąšų ir energijos ir, jei nebus imamasi reikiamų priemonių, padėtis nesikeis. 

Sunku paaiškinti plačiajai visuomenei, kad Europos Sąjunga, atsižvelgdama į paprastai 
užauginamą derlių ar žemės nuosavybę, teikia tiesiogines išmokas dideliems intensyvios 
žemdirbystės ūkiams, neragindama ūkininkų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų kiekį ir vandens, pesticidų ir energijos naudojimą.

Mokėjimas už viešąsias paslaugas   Praėjusių metų lapkričio mėn. Komisija pateikė 
komunikatą dėl BŽŪP reformos patikrinimo. Remiantis Europos Komisija, bendroji žemės 
ūkio politika bus iš esmės reformuota. Tiesioginės išmokos turėjo būti labai sumažintos, kad 
būtų galima padidinti naudą aplinkai ir užimtumui. Deja, savo teisėkūros pasiūlymuose, 
kuriuos ji pateikė šių metų gegužės mėn., Komisija tik nežymiai sumažino tiesiogines 
išmokas. 

Ūkininkams neturėtų būti mokama atsižvelgiant į paprastai užauginamą derlių ar žemės 
nuosavybę – jiems turi būti mokama už jų teikiamas viešąsias paslaugas, pvz., biologinės 
įvairovės didinimą ar vandens valdymą, ir už pasiekimus aplinkos, gyvūnų gerovės ir maisto 
saugos srityse, kurie viršija teisinius įsipareigojimus. Todėl nuomonės referentė siūlo iki 2020 
m. palaipsniui panaikinti dabartines tiesiogines išmokas. Bendrosios žemės ūkio politikos 
biudžeto valdymo principas turėtų būti mokant už viešąsias paslaugas naudoti viešąsias lėšas 
ž. 

Kompleksiniai kriterijai

Bet kokios viešosios lėšos ūkininkavimo veiklai turi būti teikiamos tik tuo atveju, jei 
laikomasi su aplinka, gamta ir gyvūnų gerove susijusių teisės aktų. Tai reguliuojama 
pasitelkus kompleksinius kriterijus. Nuomonės referentė siūlo sugriežtinti šiuos kriterijus ir į 
juos įtraukti papildomų nuostatų dėl vandens naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išlakų 

Patirtis parodė, kad reikia sustiprinti kontrolę ir padidinti baudas už kompleksinių kriterijų 
nesilaikymą. Siekdama užtikrinti, kad kontrolė būtų sustiprinta, nuomonės referentė siūlo 
nustatyti minimalų patikrinimų skaičių. Valstybių narių kompetentingos institucijos per metus 
turėtų patikrinti bent 5 % ūkių.    

Reikalavimo atidėti žemę panaikinimas

Komisija siūlo panaikinti reikalavimą atidėti žemę. Dėl to ir toliau mažės biologinė, ypač 
paukščių, įvairovė, ir ir bus mažiau kitokios svarbios  naudos aplinkai. Europos Sąjungos 
tikslas yra iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. 

To pasiekti nebus įmanoma, jei neprisidės žemės ūkio sektorius. 
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Yra mokslinių įrodymų, kad žemės atidėjimas buvo itin naudingas aplinkai. Tai, pvz., 
buveinių laukiniams gyvūnams suteikimas ir poveikio dirvožemiui ir vandeniui intensyviai 
kultivuojamose zonose sumažinimas. Panaikinus reikalavimą atidėti žemę šios naudos 
nebeliks. Šį praradimą reikia kompensuoti tikslinėmis kompleksinėmis ir pagal kaimo plėtros 
politiką vykdomomis priemonėmis. 

Be to, palei laukų kraštus turėtų būti pasodintos natūralių žydinčių ir ekstensyviai 
kultivuojamų augalų apsaugos juostos, kuriose nebūtų naudojama pesticidų ar trąšų. Tai gera 
priemonė ne tik biologinei įvairovei padidinti – taip galima pasiekti, kad dirvožemis ir ypač 
požeminis ir paviršinis vanduo taptų švaresni.     

Klimato kaita

Žemės ūkio sektorius išskiria daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Reikėtų specialiai remti 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti energijos vartojimą maisto grandinėje, ir priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią žemės ūkio atliekų susidarymui ir jas iš naujo panaudoti. 

Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į intensyvią gyvulininkystę, kuri lemia apie 18 % bendro 
CO2 išlakų kiekio. Bet kokiu atveju BŽŪP lėšos neturėtų būti naudojamos mėsos vartojimui 
skatinti, kaip vis dar daroma iki šiol. Ką ir kiek vartoti – tai kiekvieno laisvas individualus 
pasirinkimas, tačiau viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos siekiant skatinti vartoti 
produktus, kurie turi neigiamą poveikį klimato kaitai, taip pat didina vandens stoką ir badą 
pasaulyje. 

Siekdama sumažinti viso žemės ūkio sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas, 
2009 m. Komisija pateiks privalomų pasiūlymų dėl teisės aktų, kurių tikslas – iki 2020 m. 
sumažinti žemės ūkio sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas bent 30 %, o iki 
2050 m. – bent  80 %

Gyvūnų gerovė

Žemės ūkio sektoriuje turėtų būti iš esmės pagerinta gyvūnų gerovė. 2009 m. Komisija turėtų 
pateikti privalomų pasiūlymų dėl teisės aktų, kuriais būtų siekiama pagerinti gyvūnų gerovę 
Europos Sąjungoje. Į pasiūlymus turėtų būti įtrauktas laipsniškas pramoninės gyvulininkystės 
panaikinimas.

2007 m. Parlamento dauguma balsavo už visų subsidijų, skiriamų kovinių bulių augintojams, 
panaikinimą. Deja, Komisija ir Taryba nereagavo į  akivaizdų Parlamento raginimą. Bulių 
kautynės – žiaurus sportas, ir Europos Sąjunga neturėtų jo remti. Todėl nuomonės referentė 
dar kartą pabrėžia Parlamento raginimą ir prašo panaikinti subsidijas kovinių bulių 
augintojams. 

Eksporto subsidijos

Eksporto subsidijos vis dar yra sąžiningos prekybos žemės ūkio sektoriuje kliūtis. Šios 
subsidijos dažnai kenkia besivystančių šalių vidaus rinkoms. Todėl Komisija iki 2009 m. 
turėtų panaikinti visas eksporto subsidijas.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 patirtimi, 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 
stipriai išplėsta tiesioginės paramos 
taikymo sritis siekiant, kad ilgainiui ji 
būtų visiškai atsieta nuo gamybos, 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

Pagrindimas

Norint pasiekti ambicingus aplinkos srities tikslus ir atremti naujus iššūkius, didelė lėšų dalis 
turi būti perkelta iš pirmojo ramsčio į antrąjį. 
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Pakeitimas 2

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, 
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.

(2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 
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. Tuo pačiu 
dėl vandens stokos ir klimato kaitos reikia 
nustatyti naujus kompleksinius kriterijus. 
Todėl kompleksinio susiejimo taikymo sritį 
reikėtų patikslinti. Be to, patirtis parodė, 
kad reikia sustiprinti kontrolę ir padidinti 
baudas.

Or. en

Pagrindimas

Kompleksinius kriterijus reikia papildyti vandens valdymo ir klimato kaitos sričių kriterijais. 
Siekiant užtikrinti, kad kompleksinių kriterijų būtų laikomasi, reikia sustiprinti kontrolę ir 
padidinti baudas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
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apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemės pagal bendrosios išmokos schemą, 
kai kuriais atvejais gali būti padarytas 
neigiamas poveikis aplinkai, visų pirma 
gali būti pažeisti tam tikri kraštovaizdžio 
bruožai. Todėl reikėtų sugriežtinti 
galiojančias Bendrijos nuostatas, 
kuriomis siekiama tam tikrais atvejais
apsaugoti nurodytus kraštovaizdžio 
bruožus.

apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemę pagal bendrosios išmokos schemą ir 
toliau mažės biologinė, ypač paukščių, 
įvairovė, ir bus mažiau  kitokios svarbios 
naudos aplinkai. Todėl reikia nustatyti 
atitinkamas kompensacijas, kuriomis būtų
siekiama apsaugoti ir padidinti biologinę 
įvairovę bei apsaugoti ir atkurti nurodytus 
kraštovaizdžio bruožus. To siekiant reikėtų 
sustiprinti esamas Bendrijos nuostatas, 
bet taip pat ir nustatyti naujas 
kompensacines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Yra mokslinių įrodymų, kad žemės atidėjimas davė reikšmingos naudos aplinkai. Tai, pvz., 
buveinių laukiniams gyvūnams suteikimas ir poveikio dirvožemiui ir vandeniui intensyviai 
kultivuojamose zonose sumažinimas. Panaikinus reikalavimą atidėti žemę šios naudos 
nebeliks. Šį praradimą  reikia kompensuoti tikslinėmis kompleksinėmis ir pagal kaimo plėtros 
politiką vykdomomis priemonėmis.

Pakeitimas 4

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 

(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 bei 
sumažinti didelį kasmet iššvaistomo 
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Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

vandens kiekį, reikėtų taip pat sustiprinti 
galiojančią Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išspręsti vandens stokos problemą ir jos išvengti, reikia  sumažinti metinį žemės ūkio 
sektoriuje iššvaistomo vandens kiekį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi daugiametės ganyklos daro 
teigiamą poveikį aplinkai, reikėtų taikyti 
priemones, skatinančias išlaikyti esamas 
daugiametes ganyklas ir taip užtikrinti, kad 
jos nebūtų masiškai paverčiamos ariamąja 
žeme.

(5) Kadangi daugiametės pievos daro 
teigiamą poveikį aplinkai, reikėtų taikyti 
priemones, skatinančias išlaikyti esamas 
daugiametes pievas, ir taip užtikrinti, kad 
jos nebūtų masiškai paverčiamos ariamąja 
žeme.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos daugiametės pievos naudojamos kaip ganyklos. Daugiametės pievos yra svarbūs 
anglies šaltiniai ir svarbiausios Europos biologinės įvairovės buveinės. Šiuo požiūriu 
šienaujamos pievos yra tokios pat svarbios kaip ir ganyklos.

Pakeitimas 6

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 

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

tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms, su sąlyga, kad šios 
išmokos būtų teikiamos tik už tvarią
žemdirbystę. Siekiant iki 2020 m. 
palaipsniui panaikinti visas esamas 
tiesiogines išmokas, pagal moduliavimą 
taikomi išmokų sumažinimo procentai 
turėtų būti gerokai padidinti. 

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti atlyginama už jų teikiamas viešąsias paslaugas, pvz., biologinės 
įvairovės didinimą ir vandens saugojimą, betparama jiems neturėtų būti teikiama savaime. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Dėl ypatingos labiausiai nutolusių 
regionų geografinės padėties, taip pat jų 
izoliuotumo, mažo ploto, kalnuoto reljefo 
bei klimato sąlygų, tokių regionų žemės 
ūkio sektoriams iškyla papildomų kliūčių. 
Siekiant sumažinti naštą labiausiai 
nutolusių regionų ūkininkams ir jų veiklos 
suvaržymus, reikėtų jiems leisti nukrypti 
nuo įsipareigojimo taikyti moduliavimą.

(9) Dėl ypatingos labiausiai nutolusių 
regionų geografinės padėties, taip pat jų 
izoliuotumo, mažo ploto, kalnuoto reljefo 
bei klimato sąlygų, tokių regionų žemės 
ūkio sektoriams iškyla papildomų kliūčių. 
Siekiant sumažinti naštą labiausiai 
nutolusių ir regionų regionų, kurių padėtis 
nepalankiausia, ūkininkams ir jų veiklos 
suvaržymus, reikėtų jiems leisti nukrypti 
nuo įsipareigojimo taikyti moduliavimą, jei 
jie verčias tvaria žemdirbyste.

Or. en

Pagrindimas

Už netvarią žemdirbystę subsidijų neturėtų būti teikiama.



PA\733015LT.doc 10/31 PE409.570v01-00

LT

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Iki 2020 m. turėtų būti palaipsniui 
panaikintos visos tiesioginės išmokos. 
Nuo tada ūkininkams turėtų būti mokama 
tik už jų teikiamas viešąsias paslaugas, 
pvz., biologinės įvairovės didinimą ar 
vandens valdymą, ir už pasiekimus 
aplinkos, gyvūnų gerovės ir maisto saugos 
srityse, kurie viršija teisinius 
įsipareigojimus. Ši parama ir sąžiningos 
žemės ūkio produktų kainos ūkininkams 
turėtų užtikrinti tinkamą pragyvenimo 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams neturėtų būti teikiama netikslinė parama.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatyta bendrosios išmokos schema, 
kurioje įvairūs galiojantys paramos 
mechanizmai sujungti į vieną atsietųjų 
tiesioginių išmokų schemą. Remiantis 
patirtimi, įgyta taikant bendrosios išmokos 
schemą, kai kurios schemos sudėtinės 
dalys gali būti supaprastintos, ir tai būtų 
naudinga ūkininkams bei administracijoms. 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad per tą laiką 
bendrosios išmokos schema įgyvendinta 
visose valstybėse narėse, kurių reikalauta 
tai padaryti, daugelis nuostatų, kurios buvo 
susijusios su pradiniu schemos 

(24) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatyta bendrosios išmokos schema, 
kurioje įvairūs galiojantys paramos 
mechanizmai sujungti į vieną atsietųjų 
tiesioginių išmokų schemą. Remiantis 
patirtimi, įgyta taikant bendrosios išmokos 
schemą, kai kurios schemos sudėtinės 
dalys gali būti supaprastintos, ir tai būtų 
naudinga ūkininkams bei administracijoms. 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad per tą laiką 
bendrosios išmokos schema įgyvendinta 
visose valstybėse narėse, kurių reikalauta 
tai padaryti, daugelis nuostatų, kurios buvo 
susijusios su pradiniu schemos 
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įgyvendinimu, tapo nereikalingos, ir todėl 
turėtų būti pakeistos. Nustatyta, kad 
tokiomis aplinkybėmis teisėmis gauti 
išmokas dažnai nepasinaudojama. Siekiant 
išvengti tokios situacijos ir atsižvelgiant į 
tai, kad ūkininkai jau žino, kaip veikia 
bendrosios išmokos schema, anksčiau 
nustatytas nepanaudotų išmokų gražinimo į 
nacionalinį rezervą laikotarpis turėtų būti 
sumažintas iki dviejų metų.

įgyvendinimu, tapo nereikalingos, ir todėl 
turėtų būti pakeistos. Nustatyta, kad 
tokiomis aplinkybėmis teisėmis gauti 
išmokas dažnai nepasinaudojama. Siekiant 
išvengti tokios situacijos ir atsižvelgiant į 
tai, kad ūkininkai jau žino, kaip veikia 
bendrosios išmokos schema, anksčiau 
nustatytas nepanaudotų išmokų grąžinimo į 
nacionalinį rezervą laikotarpis turėtų būti 
sumažintas iki vienų metų. Šios lėšos 
turėtų būti naudojamos tobulinant 
aplinkai nekenksmingos žemdirbystės 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Neišleistos bendrosios išmokos schemos biudžeto lėšos turėtų būti naudojamos siekiant 
padaryti žemės ūkio sektorių mažiau kenksmingą aplinkai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Reikalavimas atidėti ariamos žemės 
plotus buvo įvestas siekiant kontroliuoti 
tiekimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčių 
lauko kultūrų sektoriuje ir į tai, kad pradėta 
taikyti atsietąją pagalbą, ši priemonė tapo 
nereikalinga, ir todėl turėtų būti panaikinta. 
Todėl teisės į išmokas už atidėtą žemę, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 
dalyje, nustatomos remiantis kriterijus 
atitinkančiu plotu, taikant tas pačias 
tinkamumo sąlygas, kaip ir kitų teisių gauti 
išmokas atvejais.

(27) Reikalavimas atidėti ariamos žemės 
plotus buvo įvestas siekiant kontroliuoti 
tiekimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčius? 
lauko kultūrų sektoriuje ir į tai, kad pradėta 
taikyti atsietąją pagalbą, ši priemonė tapo 
nereikalinga ir todėl turėtų būti panaikinta. 
Todėl teisės į išmokas už atidėtą žemę, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 
dalyje, nustatomos remiantis kriterijus 
atitinkančiu plotu, taikant tas pačias 
tinkamumo sąlygas, kaip ir kitų teisių gauti 
išmokas atvejais. Antrojo ramsčio 
išmokomis ūkininkai turėtų būti 
skatinami tvariais žemdirbystės metodais 
aktyviai propaguoti biologinę įvairovę. 
Taip būtų atitaisyta žala aplinkai, kuri bus 
padaryta panaikinus reikalavimą atidėti 
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ariamą žemę. 

Or. en

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai rodo, kad reikalavimo atidėti žemę panaikinimas turės labai neigiamą 
poveikį biologinei įvairovei. Todėl itin svarbu atitaisyti šį poveikį.

Pakeitimas 11

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 
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 būti 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. Turėtų būti panaikintos visos 
kovinių bulių augintojams skiriamos 
išmokos. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
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schemų peržiūra nėra reikalinga. 

Or. en

Pagrindimas

Neturėtume remti bulių kautynių. Turime daryti spaudimą bulių augintojams, kad liautųsi 
pardavinėję bulius šiuo tikslu.

Pakeitimas 12

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. 
21/2004, visų pirma siekiant užtikrinti 
gyvulių atsekamumą.

(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, jei 
taikomi tvarūs ir gyvūnams nekenkiantys 
žemdirbystės metodai. 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. 21/200414, 
visų pirma siekiant užtikrinti gyvulių 
atsekamumą.

Or. en

Pagrindimas

Už netvarią žemdirbystę subsidijų neturėtų būti teikiama.
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Pakeitimas 13

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 
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.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 30 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti tvarių ir 
sveikų žemės ūkio produktų kokybę bei 
prekybą jais, t. y. neskatinti mėsos 
vartojimo. 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 prisidėti prie 
kompensacijų, mokamų dėl konkrečių 
ekonominių nuostolių gyvūnų ar augalų 
ligų atvejais, jei šios rizikos negalima 
padengti privačiais draudimais ir tik tuo 
atveju, jei buvo imtasi visų reikiamų 
priemonių siekiant išvengti šių ligų 
protrūkio. 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.

Or. en

Pagrindimas

Viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos skatinant naudoti netvarius ir (arba) nesveikus 
žemės ūkio produktus. Jei privatūs draudimai padengia tam tikrų gyvūnų ar augalų ligų 
padarytą žalą arba jei ūkininkas nesiėmė reikiamų priemonių, kad gyvūnų ar augalų ligų 
protrūkio būtų išvengta, vyriausybės neturėtų mokėti už padarytą žalą.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
siekiant padėti vystyti kuro augalų 
sektorių, numatyta specifinė parama už 
kuro augalus. Atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius bioenergetikos sektoriuje, visų 
pirma į tai, kad smarkiai išaugo tokių 
produktų poreikis tarptautinėse rinkose, ir 
į tai, kad nustatyta, kokią viso 
sunaudojamo kuro dalį iki 2020 m. turi 
sudaryti bioenergetinis kuras, neliko 
pagrįstų priežasčių teikti specifinę paramą 
už kuro augalus.

(38) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
siekiant padėti vystyti kuro augalų 
sektorių, numatyta specifinė parama už 
kuro augalus. Atsižvelgiant į socialines ir 
aplinkos problemas, susijusias su 
dabartiniu agrokuru, neturėtų būti 
teikiama speciali parama už kuro 
augalus. Vietoj to reikėtų specialiai remti 
priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
energijos vartojimą maisto grandinėje, ir 
priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią žemės ūkio atliekų susidarymui, ir 
jas iš naujo panaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti teikiama speciali parama už kuro augalus. Be to, svarbu sumažinti energijos 
vartojimą maisto grandinėje bei užkirsti kelią žemės ūkio atliekų susidarymui ir jas iš naujo 
panaudoti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2009 m. Komisija pateiks privalomų 
pasiūlymų dėl teisės aktų, kurių tikslas –
iki 2020 m. sumažinti žemės ūkio 
sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išlakas bent 30 %, o iki 2050 m. –
bent 80 %.

Or. en
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Pagrindimas

Žemės ūkio sektorius turėtų prisidėti siekiant su klimatu susijusių ES tikslų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 2009 m. Komisija pasiūlys privalomų 
teisėkūros priemonių, kuriomis bus 
siekiama pagerinti gyvūnų gerovę 
Europos Sąjungoje. Į šiuos pasiūlymus 
bus įtrauktas laipsniškas pramoninės 
gyvulininkystės panaikinimas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia gerinti gyvūnų gerovę.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Todėl Komisija iki 2009 m. panaikins 
visas eksporto subsidijas.

Or. en

Pagrindimas

Eksporto subsidijos vis dar yra sąžiningos prekybos žemės ūkio sektoriuje kliūtis. Šios 
subsidijos dažnai kenkia besivystančių šalių vidaus rinkoms.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bus 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
pirmiausia gamybai nebenaudojamos 
žemės, gera agrarinė ir aplinkosauginė 
būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
specifines atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos ir klimato 
sąlygas, egzistuojančias ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu ar regioniniu lygiu nustato 
mažiausius privalomus gerai agrarinei ir 
aplinkosauginei būklei taikomus 
reikalavimus, paremtus III priede išdėstyta 
sistema.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bus 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
pirmiausia gamybai nebenaudojamos 
žemės, gera aplinkosauginė būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
specifines atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos ir klimato 
sąlygas, egzistuojančias ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
vadovaudamosi Komisijos gairėmis, 
nacionaliniu ar regioniniu lygiu nustato 
mažiausius privalomus gerai 
aplinkosauginei būklei taikomus 
reikalavimus, paremtus III priede išdėstyta 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, išskyrus naująsias 
valstybes nares, užtikrina, kad žemėje, 
kurioje nustatytą 2003 m. pagalbos už 
plotą paraiškų datą buvo daugiametė 
ganykla, ir toliau būtų daugiametė 
ganykla. Naujosios valstybės narės 
užtikrina, kad žemėje, kurioje 2004 m.
gegužės 1 d. buvo daugiametė ganykla, ir 
toliau būtų daugiametė ganykla. Bulgarija 
ir Rumunija užtikrina, kad žemėje, kurioje
2007 m. sausio 1 d. buvo daugiametė 
ganykla, ir toliau būtų daugiametė 
ganykla.

2. Valstybės narės, išskyrus naująsias 
valstybes nares, užtikrina, kad žemėje, kuri
nustatytą 2003 m. pagalbos už plotą 
paraiškų datą buvo naudojama kaip
daugiametė pieva, ir toliau būtų 
daugiametė pieva. Naujosios valstybės 
narės užtikrina, kad žemėje, kuri 2004 m. 
gegužės 1 d. buvo naudojama kaip 
daugiametė pieva, ir toliau būtų 
daugiametė pieva. Bulgarija ir Rumunija 
užtikrina, kad žemėje, kuri 2007 m. sausio 
1 d. buvo naudojama kaip daugiametė 
pieva, ir toliau būtų daugiametė pieva.  
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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, jei ji gali 
užtikrinti, kad nesumažės jos bendras 
daugiamečių ganyklų plotas, gali nukrypti 
nuo pirmos pastraipos.

Pirmoji pastraipa netaikoma žemei, kurioje
yra daugiametė ganykla ir kurioje 
ketinama įveisti mišką, jei šis miško 
įveisimas dera prie aplinkos, išskyrus 
kalėdinių eglučių kultūrinius medynus ir 
greitai augančių rūšių medžius, kurie 
auginami trumpą laiką.

Pirmoji pastraipa netaikoma žemei, kuri 
naudojama kaip daugiametė pieva ir 
kurioje ketinama įveisti mišką, jei šis 
miško įveisimas dera prie aplinkos, 
išskyrus kalėdinių eglučių kultūrinius 
medynus ir greitai augančių rūšių medžius, 
kurie auginami trumpą laiką. Jei 
daugiametėje pievoje įveisiamas miškas, 
valstybė narė, kurioje įveisiamas miškas, 
imasi reikiamų priemonių, kad pastebimai 
nesumažėtų jos bendras daugiamečių 
ganyklų plotas. 

Or. en

Pagrindimas

Ne visos daugiametės pievos naudojamos kaip ganyklos. Daugiametės pievos turi didelę 
ekologinę vertę ir yra svarbūs anglies šaltiniai. Šiuo požiūriu šienaujamos pievos yra tokios 
pat svarbios kaip ir ganyklos. Daugiametės pievos turėtų būti saugomos. 

Pakeitimas 19

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. – 15 %,

b) 2010 m. – 9 %, b) 2010 m. – 22 %,
c) 2011 m. – 11 %, c) 2011 m. – 29 %,

d) 2012 m. – 13 %. d) 2012 m. – 36 %.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal moduliavimą taikomais išmokų sumažinimo procentais turėtų būti siekiama iki 2020 m. 
palaipsniui panaikinti tiesiogines išmokas, nes tiesioginės išmokos neužtikrina, kad ūkininkai 
teiktų viešąsias vertybes. 

Pakeitimas 20

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 
– 6 procentiniais punktais,

(b) sumoms nuo 200.000 iki 299.999 EUR 
– 6 procentiniais punktais,

(b) sumoms nuo 200.000 iki 299.999 EUR 
– 11 procentinių punktų,

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

(c) 300 000 EUR ir didesnėms sumoms –
16 procentinių punktų.

Or. en

Pagrindimas

Pagal moduliavimą taikomais išmokų sumažinimo procentais turėtų būti siekiama iki 2020 m. 
palaipsniui panaikinti tiesiogines išmokas, nes tiesioginės išmokos neužtikrina, kad ūkininkai 
teiktų viešąsias vertybes.  

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė 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:

2. Sumos, gautos sumažinus išmoką 13 
procentinių punktų, atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal 128 straipsnio 2 
dalyje nurodytą tvarką skiriamos remiantis 
šiais kriterijais:

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su 7 straipsnyje nurodytais didesniais pagal moduliavimą taikomais išmokų 
sumažinimo procentais.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėse narėse turi veikti ūkininkų 
konsultavimo žemės ir ūkio valdymo 
klausimais sistema (toliau – „ūkių 
konsultavimo sistema“), valdoma vienos ar 
kelių paskirtų institucijų ar privačių įstaigų.

1. Valstybėse narėse turi veikti ūkininkų ir 
biologų konsultavimo žemės, ūkio, gamtos 
ir kraštovaizdžio valdymo klausimais 
sistema (toliau – „ūkių konsultavimo 
sistema“), valdoma vienos ar kelių paskirtų 
institucijų ar privačių įstaigų.

Or. en

Pagrindimas

Gamybos didinimas neturėtų būti vienintelis svarbiausias principas. Reikėtų atsižvelgti ir į 
ekologinę žemės vertę.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konsultavimo veikla apima bent jau I 
skyriuje minimus teisės aktais nustatytus 
valdymo ir geros agrarinės ir
aplinkosauginės būklės reikalavimus.

2. Konsultavimo veikla apima bent jau I 
skyriuje minimus teisės aktais nustatytus 
valdymo ir geros aplinkosauginės būklės 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti privaloma išlaikyti gerą žemės agrarinę būklę, ypač jei žemė jau nenaudojama 
gamybos tikslais.  Siekiant padidinti žemės ploto naudą aplinkai dažnai būtų gerai sumažinti 
agrarinę vertę. Subsidiarumas svarbu, bet svarbu ir užtikrinti kriterijų taikymo nuoseklumą.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkas 
laikosi 1 skyriuje nurodytų įsipareigojimų.

1. Valstybės narės atlieka patikrinimus 
vietoje bent 5 % visų tiesiogines išmokas 
gaunančių ūkių, siekdamos patikrinti, ar 
ūkininkas laikosi 1 skyriuje nurodytų 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatytas minimalus kontrolės lygis, kad ūkininkai jaustų poreikį laikytis 
kompleksinių kriterijų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 1 dalies ir laikantis 
sąlygų, nustatytų 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose išsamiose taisyklėse, valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti 100 EUR ar 
mažesnio paramos sumažinimo ar 
neskyrimo vienam ūkininkui 
kalendoriniais metais, kai taip 
sumažinamos arba neskiriamos išmokos 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 
straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kitais metais kompetentinga institucija 
imasi veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad 
ūkininkas pašalintų atitinkamo nustatyto 
pažeidimo pasekmes. Ūkininkui 
pranešama apie nustatytus pažeidimus ir 
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korekcinius veiksmus, kurių jis turi imtis.

Or. en

Pagrindimas

Įsipareigojimų nesilaikymas ūkininkui turėtų turėti tam tikrų padarinių. Ūkininkai turėtų būti 
skatinami laikytis kompleksinių kriterijų.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aplaidumo atveju išmoka sumažinama 
ne daugiau kaip 5 %, o pasikartojančio 
pažeidimo atveju – 15 %.

2. Aplaidumo atveju išmoka sumažinama 
ne daugiau kaip 20 %, o pasikartojančio 
pažeidimo atveju – 50 %.

Or. en

Pagrindimas

Nesilaikyti kompleksinių kriterijų turėtų būti itin nepalanku.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju 
išmoka iš esmės mažinama ne mažiau kaip 
20 % ir pagal vieną ar kelias pagalbos 
schemas net gali būti visiškai neskiriamos 
vienerius ar daugiau kalendorinių metų.

3. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju 
išmoka iš esmės mažinama ne mažiau kaip 
50 % ir pagal vieną ar kelias pagalbos 
schemas net gali būti visiškai neskiriamos 
vienerius ar daugiau kalendorinių metų.

Or. en

Pagrindimas

Nesilaikyti kompleksinių kriterijų turėtų būti itin nepalanku.
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Pakeitimas 28

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 1 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 turėtų būti 
naudojamos tobulinant aplinkai 
nekenksmingos žemdirbystės metodus.

Or. en

Pagrindimas

Neišleistos bendrosios išmokos schemos biudžeto lėšos turėtų būti naudojamos siekiant 
padaryti žemės ūkio sektorių mažiau kenksmingą aplinkai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už hektarus, apsėtus daugiametėmis 
ganyklomis pagalbos už plotą paraiškų už 
2008 m. teikimui skirtą dieną ar už bet kurį 
kitą reikalavimus atitinkantį hektarą.

(b) už hektarus, naudojamus kaip 
daugiametės pievos, pagalbos už plotą 
paraiškų už 2008 m. teikimui skirtą dieną 
ar už bet kurį kitą reikalavimus atitinkantį 
hektarą.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos daugiametės pievos naudojamos kaip ganyklos. Daugiametės pievos yra svarbūs
anglies šaltiniai ir svarbiausios Europos biologinės įvairovės buveinės. Šiuo požiūriu 
šienaujamos pievos yra tokios pat svarbios kaip ir ganyklos.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos išmokos avis ir ožkas 
auginantiems ūkininkams mokamos 
laikantis šio reglamento IV antraštinės 
dalies 1 skyriaus 7 skirsnio sąlygų ir 
neviršijant pagal 53 straipsnio 2 dalį 
nustatytų ribų.

Papildomos išmokos tvariais ir gyvūnams 
nekenksmingais metodais avis ir ožkas 
auginantiems ūkininkams mokamos 
laikantis šio reglamento IV antraštinės 
dalies 1 skyriaus 7 skirsnio sąlygų ir 
neviršijant pagal 53 straipsnio 2 dalį 
nustatytų ribų.

Or. en

Pagrindimas
Netvariais metodais ar nepaisant gyvūnų gerovės galvijus auginantiems ūkininkams subsidijų 
neturėtų būti teikiama.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 2 dalies a punkto i papunktį 
pasiliko visą nacionalinių viršutinių ribų, 
nurodytų šio reglamento 41 straipsnyje, 
komponentą ar jo dalį, skirtą priemokoms 
už karves žindenes, nurodytoms 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VI priede, 
kasmet išmoka papildomas išmokas 
ūkininkams.

1. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 2 dalies a punkto i papunktį 
pasiliko visą nacionalinių viršutinių ribų, 
nurodytų šio reglamento 41 straipsnyje, 
komponentą ar jo dalį, skirtą priemokoms 
už karves žindenes, nurodytoms 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VI priede, 
kasmet išmoka papildomas išmokas 
ūkininkams. Tačiau kovinių bulių 
augintojams išmokų nebus teikiama.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtume remti bulių kautynių. Turime daryti spaudimą bulių augintojams, kad liautųsi 
pardavinėję bulius šiuo tikslu.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 1 dalį, 68 straipsnio 2 dalies a 
punkto ii papunktį arba 68 straipsnio 2 
dalies b punktą pasiliko visą šio 
reglamento 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių viršutinių ribų, atitinkančių 
skerdimo priemokas už veršelius, skerdimo 
priemokas už kitus gyvulius arba 
specialiąsias priemokas už galvijų patinus, 
komponentą ar jo dalį, 2010 ir 2011 m. gali 
išmokėti papildomas išmokas ūkininkams. 
Papildomos išmokos mokamos už veršelių 
skerdimą, už galvijų, išskyrus veršelius, 
skerdimą ir už galvijų patinų laikymą pagal 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnio 
sąlygas. Papildomos išmokos sudaro 50 % 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnį taikomo lygio ir neviršija ribų, 
nustatytų pagal šio reglamento 53 
straipsnio 2 dalį.

2. Tos valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnio 1 dalį, 68 straipsnio 2 dalies a 
punkto ii papunktį arba 68 straipsnio 2 
dalies b punktą pasiliko visą šio 
reglamento 41 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių viršutinių ribų, atitinkančių 
skerdimo priemokas už veršelius, skerdimo 
priemokas už kitus gyvulius arba 
specialiąsias priemokas už galvijų patinus, 
komponentą ar jo dalį, 2010 ir 2011 m. gali 
išmokėti papildomas išmokas ūkininkams. 
Papildomos išmokos mokamos už veršelių 
skerdimą, už galvijų, išskyrus veršelius, 
skerdimą ir už galvijų patinų laikymą pagal 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnio 
sąlygas. Papildomos išmokos sudaro 50 % 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68 
straipsnį taikomo lygio ir neviršija ribų, 
nustatytų pagal šio reglamento 53 
straipsnio 2 dalį. Tačiau kovinių bulių 
augintojams išmokų nebus teikiama.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtume remti bulių kautynių. Turime daryti spaudimą bulių augintojams, kad liautųsi 
pardavinėję bulius šiuo tikslu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už daugiamečių pievų, nustatytų 2008 
m. birželio 30 d., hektarus ir už visus kitus 

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)
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reikalavimus atitinkančius hektarus.

Or. en

Pagrindimas

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis

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 30% savo 
nacionalinių viršutinių ribų, nurodytų 41 
straipsnyje, paramai ūkininkams:

a) siekdamos a) siekdamos

i) paremti konkrečius ūkininkavimo 
metodus, padedančius apsaugoti arba 
gerinti aplinką,

i) paremti konkrečius ūkininkavimo 
metodus, padedančius apsaugoti arba 
gerinti aplinką,

ii) padėti gerinti žemės ūkio produktų 
kokybę, arba

ii) padėti gerinti žemės ūkio produktų 
kokybę aplinkos ir sveikumo požiūriu, 
arba

iii) padėti gerinti prekybą žemės ūkio 
produktais;

iii) padėti gerinti prekybą tvariais ir 
sveikais žemės ūkio produktais, t. y. 
neskatinti mėsos vartojimo;

b) pašalinti konkrečias kliūtis, su kuriomis 
susiduria pieno, galvijienos, avienos, 
ožkienos ir ryžių sektoriuose veiklą 
vykdantys ūkininkai ekonomiškai ar 
ekologiškai pažeidžiamose vietovėse,

b) pašalinti konkrečias kliūtis, su kuriomis 
susiduria tvariuose pieno, galvijienos, 
avienos, ožkienos ir ryžių sektoriuose 
veiklą vykdantys ūkininkai ekonomiškai ar 
ekologiškai pažeidžiamose vietovėse,

c) teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, kad būtų išvengta žemės 
apleidimo ir (arba) pašalintos specifinės 
kliūtys tose vietovėse veiklą vykdantiems 
ūkininkams,

c) teritorijose, kuriose vykdomos 
restruktūrizavimo ir (arba) plėtros 
programos, kad būtų išvengta aplinkos 
požiūriu vertingos žemės apleidimo ir 
(arba) pašalintos specifinės kliūtys tose 
vietovėse aplinkos požiūriu vertingose 
žemėse veiklą vykdantiems ūkininkams,

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

draudimą pagal 69 straipsnyje nurodytas 
sąlygas,

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

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

Or. en

Pagrindimas

Už netvarią žemdirbystę subsidijų neturėtų būti teikiama. Reikia saugoti aplinkos požiūriu 
vertingą žemę.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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 pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų, ei šios rizikos 
negalima padengti privačiais draudimais. 

Or. en

Pagrindimas

Jei privatūs draudimai padengia tam tikrų nepalankių klimato sąlygų padarytą žalą, 
vyriausybės neturėtų mokėti už padarytą žalą. 

Pakeitimas 36

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 

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

finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma, jei šios rizikos negalima 
padengti privačiais draudimais ir tik tuo 
atveju, jei buvo imtasi visų reikiamų 
priemonių siekiant išvengti šių ligų 
protrūkio.

Or. en

Pagrindimas

Jei privatūs draudimai padengia tam tikrų gyvūnų ar augalų ligų padarytą žalą arba jei 
ūkininkas nesiėmė reikiamų priemonių, kad gyvūnų ar augalų ligų protrūkio būtų išvengta, 
vyriausybės neturėtų mokėti už padarytą žalą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 1 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 5 
straipsnio a, b ir d punktai

3 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b  ir d 
punktai, 4 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalys, 5 
straipsnio a, b ir d punktai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti gamtą, ypač biologinę įvairovę, visas atitinkamas Tarybos direktyvos 
79/409/EEB (Laukinių paukščių direktyva) ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB (Floros ir faunos 
direktyva) nuostatas reikia įtraukti į teisės aktų nustatytus valdymo reikalavimus taip, kaip jos 
įtrauktos į dabartinius BŽŪP teisės aktus. Visos nuostatos, kurios bus įtrauktos į teisės aktų 
nustatytus valdymo reikalavimus, jei bus priimtas šis pakeitimas, jau sudaro dabartinių BŽŪP 
teisės aktų dalį.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies 5 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalies a 
punktas

6, 13 ir 15 straipsniai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti gamtą, ypač biologinę įvairovę, visas atitinkamas Tarybos direktyvos 
79/409/EEB (Laukinių paukščių direktyva) ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB (Floros ir faunos 
direktyva) nuostatas reikia įtraukti į teisės akt aktų nustatytus valdymo reikalavimus taip, kaip 
jos įtrauktos į dabartinius BŽŪP teisės aktus. Visos nuostatos, kurios bus įtrauktos į teisės 
aktų nustatytus valdymo reikalavimus, jei bus priimtas šis pakeitimas, jau sudaro dabartinių 
BŽŪP teisės aktų dalį.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDAS
Komisijos siūlomas tekstas

Gera agrarinė ir aplinkosauginė būklė, nurodyta 6 straipsnyje

Problema Standartai

– Minimali dirvožemio danga

– Minimalus žemės naudojimas, atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas

Dirvos erozija

Apsaugoti dirvą taikant atitinkamas 
priemones

– Išsaugoti terasas

– Sėjomainos standartai, jei taikytinaDirvos organinės medžiagos

Išlaikyti dirvos organinių medžiagų 
koncentracijos lygį taikant atitinkamą 
praktiką

– Ariamųjų ražienų naudojimas

Dirvos struktūra
Išlaikyti dirvos struktūrą taikant 
atitinkamas priemones

– Tinkamų žemės ūkio mašinų naudojimas
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Problema Standartai

– Minimalus gyvulių tankumas ir (arba) 
atitinkamas režimas

Daugiamečių ganyklų apsauga

– Kraštovaizdžio bruožų išsaugojimas, 
įskaitant, jei taikytina, gyvatvorių, tvenkinių, 
griovių, medžių eilių išsaugojimą grupėmis ar 
atskirai, taip pat laukų ribų išsaugojimą,
– atitinkamais atvejais, draudimą išrauti 
alyvmedžius

– Nepageidaujamos augalijos skverbimosi į 
žemės ūkio paskirties žemę išvengimas

Minimalus priežiūros lygis
Užtikrinti minimalų priežiūros lygį ir 
išvengti buveinių būklės blogėjimo

– Gerų vegetacinių alyvmedžių giraičių ir 
vynuogynų sąlygų išsaugojimas

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.

Pakeitimas
Gera aplinkosauginė būklė, nurodyta 6 straipsnyje

Problema Standartai

Biologinės įvairovės didinimas – Natūralių žydinčių augalų (mažiausiai 2 
metrai) ir ekstensyviai (nenaudojant pesticidų 
ar trąšų) kultivuojamų augalų (mažiausiai 5 
metrai) apsaugos juostų pasodinimas palei 
laukų kraštus

– Minimali dirvožemio danga

– Minimalus žemės naudojimas, atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas

Dirvos erozija

Apsaugoti dirvą taikant atitinkamas 
priemones

– Išsaugoti terasas

– Sėjomainos standartai, jei taikytinaDirvos organinės medžiagos
Išlaikyti dirvos organinių medžiagų 
koncentracijos lygį taikant atitinkamą 
praktiką

– Ariamųjų ražienų naudojimas

Dirvos struktūra
Išlaikyti dirvos struktūrą taikant 
atitinkamas priemones

– Tinkamų žemės ūkio mašinų naudojimas
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Problema Standartai

Biologinės įvairovės didinimas – Natūralių žydinčių augalų (mažiausiai 2 
metrai) ir ekstensyviai (nenaudojant pesticidų 
ar trąšų) kultivuojamų augalų (mažiausiai 5 
metrai) apsaugos juostų pasodinimas palei 
laukų kraštus

– Minimalus gyvulių tankumas ir (arba) 
atitinkamas režimas

– Daugiamečių pievų apsauga

– Kraštovaizdžio bruožų išsaugojimas, 
įskaitant, jei taikytina, gyvatvorių, tvenkinių, 
griovių, medžių eilių išsaugojimą grupėmis ar 
atskirai, taip pat laukų ribų išsaugojimą,
– atitinkamais atvejais, draudimą išrauti 
alyvmedžius

– Nepageidaujamos augalijos skverbimosi į 
žemės ūkio paskirties žemę išvengimas

– Gerų vegetacinių alyvmedžių giraičių ir 
vynuogynų sąlygų išsaugojimas

Minimalus priežiūros lygis
Užtikrinti minimalų priežiūros lygį ir 
išvengti buveinių būklės blogėjimo

– atitinkamais atvejais draudimas rauti senus 
ir gausius rūšių alyvmedžių sodus

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

Dirvožemio ir požeminių vandenų 
apsauga

– Didžiausi pesticidų, sunkiųjų metalų ir trąšų 
dirvožemyje ir požeminiuose vandenyse lygiai

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti privaloma išlaikyti gerą žemės agrarinę būklę, ypač jei žemė jau nenaudojama 
gamybos tikslais.  Siekiant padidinti žemės ploto naudą aplinkai dažnai būtų gerai sumažinti 
agrarinę vertę. Norint atitaisyti ekologinę žalą, kuri bus padaryta panaikinus reikalavimą 
atidėti žemę, reikia imtis alternatyvių priemonių biologinės įvairovės apsaugai užtikrinti.
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