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A priedas. TI sistemos Bendrosios išmokos schemos ir Vienkartinės 
išmokų už plotus schemos taikymo takoskyra 

 

Pagrindinis BIS1, kurią nuo 2005 m. turėjo taikyti visos iki 2004 m. įstojusios ES šalys narės, tikslas buvo 
vykdant politiką persiorientuoti nuo rinkos rėmimo prie ūkininkams teikiamos atsietosios nuo gamybos 
paramos, tokiu būdu ūkininkus geriau orientuojant į rinką ir išvengiant rinkos iškraipymo. Finansiniu požiūriu 
BIS yra svarbiausia BŽŪP paramos schema2. Didesnė atsietųjų nuo gamybos išmokų dalis turėjo prisidėti prie 
didesnio žemės ūkio tvaraus vystymosi užtikrinimo, stiprinant orientaciją į rinkos poreikius, didinant teigiamą 
poveikį aplinkai, stabilizuojant ūkininkų pajamas bei garantuojant saugesnį ir sveikesnį maistą. TI atsiejimo 
nuo gamybos ir BIS įgyvendinimas nuo 2005 m. ypač stipriai pakeitė ūkininkų ir gaunamos tiesioginės 
paramos santykius ES-15 šalyse narėse3(Swinnen 2001). Siekiant gauti TI, ūkininkams tereikėjo atitikti 
kompleksinės paramos reikalavimus, tačiau paradoksalu, bet nuo tada ūkininkai, pretenduojantys į BIS 
išmokas, neprivalėjo nieko auginti (Council Regulation (EC) No.1782/03; Rickard 2012). Taip pat vyko viešieji 
ginčai ir pasekmių analizė, rodanti kad atsietos (BIS ar VIPS) išmokos reikštų, kad daugelyje regionų ir 
sektorių gali būti atsisakyta gamybos, bei paskatintas išvykimas iš labiausiai nepalankioje padėtyje esančių 
kaimo vietovių (Commission... 2003).  

Leidžiant taikyti VIPS, buvo numatyta, kad tai bus laikina, supaprastinta pajamų rėmimo schema 
valstybėms narėms, įstojusioms į ES 2004 m. ir 2007 m. (12 ES valstybių narių), pasiūlyta taikyti įstojimo 
dieną kaip neprivaloma galimybė, skirta palengvinti TI mokėjimą. Išskyrus Slovėniją ir Maltą (šios šalys 
sugebėjo istoriškai pagrįsti tiesioginės paramos dydžius), visos valstybės narės pradėjo taikyti VIPS. Šia 
schema visos TI pakeičiamos vienkartine išmoka už plotus (yra keletas išimčių). Išmokos dydis nustatomas 
padalijant šalies metinį finansinį voką iš atitinkamo naudojamo žemės ūkio paskirties ploto. Ši schema 
paprastesnė už BIS, nes pagal ją nereikia nustatyti ir tvarkyti teisių į išmokas. Tačiau pagal šią schemą nėra 
galimybių nustatyti teisių į išmoką, atsižvelgiant į konkrečius poreikius, pvz., pardavimą arba nuomą. Iš 
pradžių VIPS buvo numatyta taikyti ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo įstojimo į ES. Atlikus BŽŪP 
reformos patikrinimą4, nuspręsta VIPS taikyti toliau – iki 2013 m. pabaigos. (Pagrindinis teisės aktas: 
Reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16);  Įgyvendinimo teisės aktas: Reglamentas (EB) Nr. 
1121/2009 (OL L 316, 2009 2 12, p. 27)) 

TI visose nuo 2004 m. įstojusiose valstybių narių taikomas tam tikras įvadinis pereinamasis laikotarpis. 
Norėdamos padidinti bendrą tiesioginės paramos dydį virš įvadinio lygio, valstybės narės turėjo teisę, gavusios 
Komisijos pritarimą, papildyti bet kokias TI papildomomis nacionalinėmis TI (PNTI5). 

Daugelis iš 12 ES valstybių narių skyrė PNTI forma teikiamą paramą gyvulininkystės sektoriams arba 
sektoriams, kuriuose taikant įprastą ES paramos sistemą susidarytų gerokai didesnė vienam hektarui tenkančios 
paramos norma nei mokant išmokas pagal VIPS. Tačiau reikia pabrėžti, kad susietosios paramos atveju BIS ir 
PNTI sistemoms taikomos tos pačios ribos, t. y. jei atsiejama parama pagal BIS, tokia pat dalis turi būti atsieta 
ir pagal PNTI. (Pagrindinis teisės aktas: Reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16); 
Įgyvendinimo teisės aktas: Reglamentas (EB) Nr. 1121/2009 (OL L 316, 2009 2 12, p. 27)) 
 

                                                 
1 BIS yra pagrįsta teisių į išmokas skyrimu kiekvienam ūkio subjektui. 
2 Visos jos lėšos yra finansuojamos iš EŽŪGF. 2013 m. BIS mokėjimai sudarė 70 proc. EŽŪGF išlaidų ir 54 proc. viso 
žemės ūkio ir kaimo plėtros ES biudžeto. 
3 Visos valstybės narės, išskyrus 2004 ir 2007 m. į ES įstojusias šalis, turėjo įdiegti BIS. Valstybės narės galėjo nuspręsti, 
koks bus atsiejimo lygis ir toliau mokėdamos tam tikras visiškai arba tik iš dalies susietas išmokas, pavyzdžiui, išmokas už 
pasėlių plotą, priemokas už galvijus, avis ir ožkas bei pagalbą apynių auginimui, kurią valstybės narės galėjo tik iš dalies 
atsieti arba visai neatsiejo. Į schemos taikymo apimtį taip pat galėjo būti neįtraukti atokiausi ES regionai ir parama už 
sėklų gamybą.  
4 2008 m. buvo atliktas 2003 m. reformos patikrinimas (Helth Check). 
5 PNTI − ne tik priemonė, leidžianti padidinti tiesioginės paramos dydį. Taikant PNTI, sudaroma galimybė diferencijuoti 
įvairių sektorių gaunamos bendros tiesioginės paramos dydį. 




