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TRUMPAS PAGRINDIMAS
Pastaraisiais metais vyksta didelė BŽŪP reforma. Šis etapas buvo labai svarbus formuojant
būsimą didžiausios apimties Europos politiką, tačiau, deja, nepavyko tinkamai išspręsti
pagrindinių mums iškylančių uždavinių. BŽŪP turi užtikrinti mūsų bendruomenei pagrindines
viešąsias gėrybes: apsirūpinimą maistu, tvarų augimą, ir duoti konkretų atsaką į aplinkos ir
klimato krizę. Kad būtų užtikrinta, jog šių tikslų bus pasiekta, ji turi tinkamai remti ūkininkų
pajamas ir užimtumo lygį žemės ūkio sektoriuje, ypač kaimo vietovėse.
Norint tai padaryti nepaprastai svarbu, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų
išlaikytas toks pat BŽŪP finansavimo lygis. Suprantu, kad po „Brexit’o“ ir kitų pasaulinių
sukrėtimų, kuriems reikalinga didesnė parama iš ES biudžeto, būtina finansuoti naujas politikos
kryptis, tačiau tai neturėtų daryti neigiamos įtakos vienintelei tradicinei ES bendrai politikai,
kuri jau daugelį dešimtmečių padeda spręsti naujas sudėtingas užduotis.
Naujame Komisijos pasiūlyme pateikiamas naujas modelis, grindžiamas devyniais tikslais,
jame taip pat pabrėžiami su aplinka ir klimato kaita susiję politikos tikslai. Siūlau iš dalies
pakeisti du iš devynių tikslų, kad jie labiau atitiktų galiojančius aplinkosaugos teisės aktus.
Pasiūlyme apibrėžiama nauja paradigma – valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo
rengiant strateginius planus ir pereinama prie labiau į rezultatus orientuotos politikos.
Tačiau, nors ir palankiai vertinu naujas griežtesnes sąlygas ir privalomos ekologinės sistemos
potencialą, kurie padėtų atlyginti ūkininkams, konkrečiai prisidedantiems prie ES klimato ir
aplinkos apsaugos tikslų ir nacionalinių tikslų, mano nuomone, šiuo nauju pasiūlymu
valstybėms narėms paliekama labai didelė veiksmų laisvė, susijusi su išteklių naudojimu ir
užmojo lygiu. Dėl to, deja, gali susidaryti padėtis, kai turėsime 27 žemės ūkio politikas ir
prarasime bendros BŽŪP esmę. Todėl ketinu stiprinti bendrus pasiūlymo aspektus, įtraukti kai
kuriuos elementus į pagrindinį teisės aktą ir sumažinti valstybių narių galimybes veikti savo
nuožiūra. Žinoma, manau, kad tam tikras lankstumas yra teigiamas dalykas ir atitinka
subsidiarumo principą, tačiau neturėtume leisti valstybėms narėms formuoti žemės ūkio ateities
skirtingomis kryptimis ir taikyti visiškai skirtingų sąlygų ūkininkams, dirbantiems lygiai tokį
pat darbą ir vykdantiems tokią pat veiklą.
Be to, nauja į rezultatus orientuota BŽŪP reikalauja tvirtos sistemos, kuri leistų tinkamai
įvertinti ir stebėti politikos rezultatus, atsižvelgiant į konkrečius tikslus, nustatytus kiekvienoje
valstybėje narėje. Turime tai daryti labai atsargiai, vengti spragų ir taip užtikrinti griežtą
atskaitomybę už išlaidas ir rezultatus.
Be to, pasiūlyme taip pat numatomas tam tikras lankstumas, leidžiantis valstybėms narėms
perkelti asignavimus – iki 15 proc. tiesioginių išmokų sumos gali būti perkelta į EŽŪFKP
asignavimus ir atvirkščiai, didesnė procentinė dalis gali būti perkelta tik iš pirmojo į antrąjį
ramstį intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama su aplinka ir klimatu susijusių tikslų.
Manau, kad būtų veiksmingiau leisti perkelti lėšas tik iš pirmojo ramsčio į antrąjį.
Visada reikėtų turėti mintyje tai, kad ateities uždavinys – ne tik gaminti daugiau saugių ir
aukštos kokybės žemės ūkio produktų, bet ir maisto produktus gaminti efektyviau bei tvariau,
kartu užtikrinant mūsų ūkininkų konkurencingumą, taigi, suteikiant jiems teisingą ekonominę
kompensaciją už aplinkos apsaugos paslaugas, kurias jie teikia bendruomenei. Todėl
džiaugiuosi, kad daug dėmesio skiriama jaunimui. Tvirtai tikiu, kad BŽŪP po 2020 m.
pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas jaunimui – nesiimant aktyvesnių veiksmų šia kryptimi
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Europos žemės ūkis, ir ne tik jis, neturės ateities.
Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad sprendimą turime priimti Parlamento kadencijai einant į
pabaigą. Mes, be abejo, norime užbaigti nebaigtą teisėkūros darbą, įskaitant šį svarbų teisės
aktą, nepaisant to, kad turime nedaug laiko ir žinių apie išteklius, kurie bus skirti BŽŪP pagal
naująją daugiametę finansinę programą, nes derybos tebevyksta. Apibrėžti tokios politikos
detales tiksliai nežinant, kiek jai skiriama išteklių, nėra lengva užduotis. Dėl šių priežasčių man
atrodo tikslinga atidėti šio reglamento įsigaliojimo datą iki 2023 m., kad būtų galima sklandžiai
pereiti nuo dabartinės BŽŪP prie naujo ateities modelio.
PAKEITIMAI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir
kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)
2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos
teisės aktais susijusią paramos gavėjų
administracinę naštą;

(1)
2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m.
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti
labiau į rezultatus ir į rinką orientuotą
BŽŪP, didinti modernizavimą ir tvarumą,
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir
kaimo vietovių ekonominį, socialinį,
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią
paramos gavėjų administracinę naštą. Be
to, šia nauja politika turėtų būti
supaprastinamos sąlygos paramos
gavėjams ir jiems turi būti užtikrinamos
deramos pajamos. Kad BŽŪP būtų
pasiekta šių tikslų, labai svarbu 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje
programoje išlaikyti tokį patį finansavimo
lygį, kaip 2014–2020 m. daugiametėje
finansinėje programoje;
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Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(1a) BŽŪP ir toliau atlieka itin svarbų
vaidmenį Europos Sąjungos kaimo
vietovių vystymosi srityje, nuo jos taip pat
labai priklauso Sąjungos piliečių
savarankiškas apsirūpinimas maistu.
Todėl būtina stengtis sustabdyti laipsnišką
žemės ūkio veiklos atsisakymą, išsaugant
tvirtą, pakankamai finansiškai aprūpintą
BŽŪP, taip siekiant sustabdyti gyventojų
skaičiaus mažėjimą kaimo vietovėse ir
toliau tenkinti vartotojų lūkesčius
aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų
gerovės srityse. Atsižvelgiant į uždavinius,
su kuriais susiduria Sąjungos gamintojai,
reaguodami į naujus reglamentavimo
reikalavimus ir didesnius užmojus
aplinkosaugos srityje, kai kartu smarkiai
svyruoja kainos, o Sąjungos sienos
plačiau atveriamos importui iš trečiųjų
šalių, tikslinga išlaikyti BŽŪP skirtą
biudžetą, atitinkantį bent jau 2014–
2020 m. laikotarpio lygį;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)
kadangi vykdant BŽŪP reikia
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes,
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu,
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti
administracinę naštą. Pagal veiklos
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP

(2)
kadangi vykdant BŽŪP reikia
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes,
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu,
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti
administracinę naštą, visų pirma
galutiniams paramos gavėjams. Pagal
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(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų
nustatyti pagrindines politikos nuostatas,
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai
reikalavimai, o valstybės narės turėtų
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir
poreikius, derinant paramą taip, kad jos
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo
didesnis;

veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamą
BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga
turėtų nustatyti pagrindines politikos
nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir
pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės
turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už
tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir
siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą
ir užtikrinus, kad nebūtų pakenkta BŽŪP
bendrumui, taip pat turėtų būti galima
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir
poreikius, derinant paramą taip, kad jos
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo
didesnis;

Pagrindimas
Būtina supaprastinti ūkininko darbo sąlygas kartu išlaikant bendrą politiką.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)
dėl vartojamų bendrų sąvokų
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į
savo nacionalinio, regioninio ir vietos
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau
siekiant užtikrinti bendras visiems
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės
apibrėžtys);

(3)
dėl vartojamų bendrų sąvokų
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į
savo nacionalinio, regioninio ir vietos
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti
valstybėms narėms daugiau tam tikro
lankstumo, kad jos galėtų nustatyti kai
kurias apibrėžtis savo BŽŪP strateginiame
plane. Tačiau siekiant užtikrinti bendras
visiems vienodas sąlygas, Sąjungos
lygmeniu turi būti nustatytas tam tikras
pagrindas – būtinos esminės nuostatos,
kurias reikia įtraukti į tas apibrėžtis
(toliau – pagrindinės apibrėžtys);

Pagrindimas
Įgyvendindamos priemones valstybės narės turėtų turėti tam tikro lankstumo, bet tai neturi
pakenkti politikos bendrumui. BŽŪP turi būti grindžiama bendromis ES taisyklėmis.
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Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)
siekiant išlaikyti esmines bendras
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad
valstybių narių sprendimus būtų galima
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis.
Susijusios „ariamosios žemės“,
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti
plačios, kad valstybės narės galėtų
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis,
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant
nuo gamybos atsietą intervencinių
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami,
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės
narės. Turėtų būti nustatyta tokia
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus,
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai
naudojami gamybai, ar ne;

(5)
siekiant išlaikyti bendras visos
Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad
valstybių narių sprendimus būtų galima
palyginti, kad būtų laikomasi vienodo
požiūrio į Europos ūkininkus, tačiau
nebūtų ribojamos valstybių narių
galimybės siekti Sąjungos tikslų, turėtų
būti nustatyta „žemės ūkio paskirties
žemės“ pagrindinė apibrėžtis. Susijusios
„ariamosios žemės“, „daugiamečių
pasėlių“ ir „daugiamečių žolynų“
pagrindinės apibrėžtys turėtų būti plačios,
kad valstybės narės galėtų konkrečiau
patikslinti šias apibrėžtis pagal vietos
sąlygas ir įprastą praktiką. Turėtų būti
nustatyta tokia „ariamosios žemės“
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės
galėtų į ją įtraukti įvairių formų gamybą,
įskaitant tokias sistemas, kaip agrarinė
miškininkystė ir ariamosios žemės plotai,
kuriuose yra krūmų ir medžių; į ją būtų
privaloma įtraukti ir pūdymo plotus, taip
užtikrinant nuo gamybos atsietą
intervencinių priemonių pobūdį.
„Daugiamečių pasėlių“ pagrindinė
apibrėžtis turėtų apimti ir tuos plotus, kurie
iš tiesų naudojami produkcijai gaminti, ir
tuos, kurie tam nenaudojami, taip pat
daigynus ir trumpos rotacijos želdinius,
kaip juos apibrėžia valstybės narės. Turėtų
būti nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir
galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar
kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių
augalus, kuriuos galima naudoti gyvūnams
ganyti arba šerti, numatyti pašarų
auginimo plotus augalų apdulkintojams,
nesvarbu, ar tie plotai faktiškai naudojami
gamybai, ar ne;
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Pagrindimas
Nuolatinių pievų apsauga tam tikrose teritorijose priklauso nuo tradicinės praktikos, daugybė
mažai išteklių naudojančių daugiamečių žolynų yra labai svarbūs pašarų plotai augalų
apdulkintojams.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)
EŽŪFKP ir programos „Europos
horizontas“ sąveika turėtų suteikti
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais,
ypač gautais įgyvendinant projektus,
finansuojamus pagal programą „Europos
horizontas“, ir per Europos inovacijų
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

(6)
EŽŪFKP ir programos „Europos
horizontas“ sąveika turėtų suteikti
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais,
ypač gautais įgyvendinant projektus,
finansuojamus pagal programą „Europos
horizontas“, ir per Europos inovacijų
partnerystę žemės ūkio našumo ir aplinkos
tvarumo srityje, kad būtų diegiamos
inovacijos, turinčios tiesioginį teigiamą
poveikį žemės ūkio sektoriuje ir kaimo
vietovėse;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)
siekiant toliau gerinti BŽŪP
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis.
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo

(9)
siekiant toliau gerinti BŽŪP
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis.
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas,
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo
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jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių
struktūrą;

jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie
aktyviai ūkininkauja ir prisideda prie
žemės ūkio sektoriaus tvarumo, bet kartu
užsiima ir ne žemės ūkio veikla ne savo
ūkyje, nes įvairia jų veikla dažnai
padedama stiprinti socialinę ir ekonominę
kaimo vietovių struktūrą;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

(10) siekiant esminės svarbos kartų
kaitos tikslo, kad būtų užtikrintas
nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų
intervencinių priemonių ir kaimo plėtros
intervencinių priemonių rūšių, turėtų būti
Sąjungos lygmeniu nustatyta plati „jaunojo
ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis su
esminėmis nuostatomis, kuri neturėtų būti
ribojamojo pobūdžio ir kuri palengvintų
naujų dalyvių galimybes užsiimti žemės
ūkio veikla ir atspindėtų valstybių narių
tikrąją padėtį;

Pagrindimas
Ankstesnės paramos programos šia tema buvo per daug ribojamojo pobūdžio, todėl jauniems
ūkininkams parama nebuvo teikiama.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(10a) Europos ir planetos ateičiai labai
svarbu, kad Sąjunga kuo greičiau
sumažintų ir palaipsniui nustotų teikti
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žemės ūkio paramą ūkininkams, kurie
nevykdo aplinkos ir klimato požiūriu
tvarios veiklos;
Pagrindimas
Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad.
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar
produktion.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi
savo BŽŪP strateginiuose planuose.
Palaikant įvairių darnaus vystymosi
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato,
energijos ir aplinkos apsaugos sričių
Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39
straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus kartu
apsaugant bendrą BŽŪP pobūdį ir
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų
savo pastarojo meto uždavinius ir vykdytų
tarptautinius įsipareigojimus, reikėtų
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi
savo BŽŪP strateginiuose planuose.
Siekiant užtikrinti įvairių darnaus
vystymosi aspektų pusiausvyrą sykiu
laikantis lygybės ir teisingumo principų,
reikėtų reikalauti, kad valstybės narės
imtųsi veiksmų ir vienu metu siektų visų
konkrečių tikslų. Atsižvelgiant į šiuos
konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti
konkretesni prioritetai pagal bendruosius
BŽŪP tikslus ir atsižvelgiama į susijusius
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Sąjungos teisės aktus, visų pirma klimato,
energijos, gyvūnų gerovės ir aplinkos
apsaugos srityse;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir
aprūpinimo maistu sistemų
daugiafunkciškumas, investuojant į
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip
pat didinant galimybes gauti objektyvių,
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) ekologiškesnė, modernizuota ir
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir
aprūpinimo maistu sistemų
daugiafunkciškumas, investuojant į
technologinę plėtrą ir ekologinio
ūkininkavimo praktiką, taip pat didinant
galimybes gauti objektyvių, patikimų,
aktualių ir naujų žinių ir jomis keistis;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(13a) įgyvendinant BŽŪP strateginius
planus turėtų būti laikomasi
horizontaliųjų principų, nustatytų
Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties)
3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje,
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje
nustatytus subsidiarumo ir
proporcingumo principus. Valstybės narės
ir Komisija turėtų siekti panaikinti vyrų ir
moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip
pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo,
negalios, amžiaus arba seksualinės
orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti
remiami veiksmai, kuriais prisidedama
prie kokios nors formos segregacijos,
diskriminacijos ar atskirties. Fondų tikslų
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turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų
vystymąsi ir laikantis Orhuso konvencijos,
taip pat į Sąjungos skatinamą siekį
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos
kokybę bei kovoti su klimato kaita, kaip
nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191
straipsnio 1 dalyje, taikant principą
„teršėjas moka“;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(13b) dėl įgyvendinimo modelio neturėtų
susidaryti padėtis, kad būtų
įgyvendinamos 27 skirtingos nacionalinės
žemės ūkio politikos ir taip iškiltų grėsmė
bendros BŽŪP esmei ir atsirastų
iškraipymų. Pagal jį valstybėms narėms
turėtų būti suteikta tam tikro lankstumo
tvirtoje bendroje reglamentavimo
sistemoje;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip
pat, siekiant didinti rinkos paskatas
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių
restruktūrizavimą, modernizavimą,
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant
teisingą paramą ūkininkų pajamoms, visų
pirma pabrėžiant tikslingas išmokas
aplinkai, klimatui ir gyvūnų gerovei, taip
pat konkurencingumo didinimui. Taip pat,
siekiant didinti rinkos paskatas
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių
restruktūrizavimą, modernizavimą,
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų
diegimą. Reikėtų skirti dėmesio
visuomenės uždaviniams ir tokiems
klausimams, kaip klimato kaita, klimato
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kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie
jos, ir tai turi būti daroma ūkininkams
naudingu būdu;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir
ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio,
klimato kaitos ir susijusių dažnesnių
ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų
padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir
fitosanitarinių krizių gali kilti kainų
nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka
pajamoms. Taigi, nors ūkininkai galiausiai
yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių
strategijas, reikėtų nustatyti patikimą planą,
kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos
valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir
ūkininkai gali turėti galimybę remtis
Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos
valdymo platforma, skirta pajėgumams
stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai
finansinių priemonių investicijoms ir
galimybių gauti apyvartinio kapitalo,
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir
konsultacijomis;

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir
ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio,
abipusiškumo sąlygos nebuvimo prekybos
susitarimuose su trečiosiomis šalimis,
klimato kaitos ir susijusių dažnesnių
ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų
padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir
fitosanitarinių krizių gali kilti kainų
nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka
pajamoms. Todėl, nors ūkininkai galiausiai
yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių
strategijas ir ūkių atsparumo didinimą,
reikėtų nustatyti patikimą planą, kaip bus
užtikrintas tinkamas rizikos valdymas. Šiuo
tikslu valstybės narės ir ūkininkai gali
turėti galimybę remtis Sąjungos lygmeniu
sukurta rizikos valdymo platforma, skirta
pajėgumams stiprinti, kad ūkininkai turėtų
pakankamai finansinių priemonių
investicijoms ir galimybių gauti
apyvartinio kapitalo, mokytis, perduoti
žinias ir konsultuotis;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio
ir miškininkystės ateities prioritetas yra
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato
srities veiksmus ir padėti pasiekti su
aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio
ir miškininkystės prioritetas yra remti ir
stiprinti aplinkos apsaugą, biologinės ir
genetinės įvairovės išsaugojimą žemės
ūkio sistemoje, taip pat klimato srities
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tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų
atitikti didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės
blogėjimo ir klimato kaitos problemas,
turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV
11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu
laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

veiksmus, ir padėti pasiekti su aplinka ir
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo
modelį tie veiksmai, kurių imamasi
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka,
įgūdžių trūkumai, nepakankamas
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo
išvykimo problema, būtina iš esmės
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija,
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją,
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje.
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos
augimo ir darbo perspektyvų kaimo
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų
išteklių energetika, kuriama
bioekonomika, žiedinė ekonomika ir
ekologinis turizmas. Šiomis aplinkybėmis
finansinės priemonės ir naudojimasis
„InvestEU“ garantija gali būti ypač svarbūs
užtikrinant galimybes gauti finansavimą ir
didinant ūkių ir įmonių augimo pajėgumus.
Kaimo vietovėse yra užimtumo galimybių
teisėtai šalyje esantiems trečiųjų šalių
piliečiams; tai paskatintų jų socialinę ir
ekonominę integraciją, visų pirma pagal
bendruomenės inicijuotas vietos plėtros
strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka,
įgūdžių trūkumai, nepakankamas
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo
išvykimo problema, būtina iš esmės
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija,
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją,
kuria skatinama socialinė įtrauktis, kartų
kaita, aktyvesnis moterų dalyvavimas
kaimo ekonomikoje ir pažangiųjų kaimų
plėtra visoje Europoje. Kaip pažymima
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo
ateitis“, gerų ekonomikos augimo ir darbo
perspektyvų kartu išsaugant gamtos
išteklius kaimo vietovėse gali teikti naujos
kaimo vertės grandinės, tokios kaip
atsinaujinančiųjų išteklių energetika,
besiformuojanti bioekonomika, žiedinė
ekonomika ir ekologinis turizmas. Šiomis
aplinkybėmis finansinės priemonės ir
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams;
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės
inicijuotas vietos plėtros strategijas;
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris
turėtų būti suprantamas taip: visada turi
pakakti maisto produktų ir jie turi būti
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į
naujus su maistu ir sveikata susijusius
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl
tvarios žemės ūkio produktų gamybos,
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių
turinčių produktų gamyba, kartu padedant
ūkininkams aktyviai derinti savo
produkciją prie rinkos tendencijų ir
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris
turėtų būti suprantamas taip: visada turi
pakakti maisto produktų ir jie turi būti
saugūs, sveiki ir maistingi. Be to, reikėtų
padėti Sąjungos žemės ūkiui geriau
reaguoti į naujus su maistu ir sveikata
susijusius visuomenės poreikius, be kita
ko, dėl tvarios žemės ūkio produktų
gamybos, sveikesnės mitybos, maisto
atliekų ir gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų
būti toliau skatinama tvari išskirtinių ir
vertingų savybių turinčių produktų
gamyba, kartu padedant ūkininkams
aktyviai derinti savo produkciją prie rinkos
tendencijų ir vartotojų poreikių;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(17a) laikydamosi darbotvarkės iki
2030 m. įsipareigojimų ir Paryžiaus
susitarimo, Tarptautinio vystymuisi skirto
žemės ūkio žinių, mokslo ir technologijų
vertinimo išvadų, taip pat JT specialiojo
pranešėjo teisės į maistą klausimais
rekomendacijų, Sąjunga ir valstybės narės
turėtų pereiti prie tvarios Europos maisto
ir žemės ūkio sistemos. Šio perėjimo metu
reikėtų visų pirma skatinti diversifikuotą,
tvarią ir atsparią žemės ūkio praktiką,
kuri padėtų apsaugoti ir gausinti gamtos
išteklius, stiprinti ekosistemas ir
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją
sušvelninti, pritaikant gyvulininkystės
praktiką prie ekologiniu požiūriu tinkamų
pajėgumų, mažinant priklausomybę nuo
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netvarių išteklių, įskaitant iškastinį kurą,
ir palaipsniui gerinant biologinę įvairovę
ir dirvožemio kokybę;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(17b) nors kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų
plane skiepijimas laikoma ekonomiškai
efektyvia visuomeninės sveikatos
intervencine priemone kovojant su AAM,
aktyviau skiepyti gyvūnus trukdo palyginti
su įprastais antibiotikais didesnė
diagnozės, su antimikrobinėmis
medžiagomis susijusių alternatyvų ir
skiepijimo kaina;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(17c) siekiant įgyvendinti ne tik BŽŪP
aplinkos srities tikslus, bet ir patenkinti
visuomenės poreikius didesnės maisto
saugos aspektu, turėtų būti remiamas
labai mažai sunkiųjų metalų savo sudėtyje
turinčių tręšiamųjų produktų naudojimas;
Pagrindimas

Naujame priimtame ES trąšų reglamente, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai
(EB) Nr. 1069/2009 ir Nr. 1107/2009, yra kelios nuostatos dėl sunkiųjų metalų, pvz., kadmio
ir arseno, ženklinimo, visų pirma fosfatuose. Toks ženklinimas suteiks ūkininkams visą
informaciją apie jų naudojamų tręšiamųjų produktų sudėtyje esančius teršalus. Tokiomis
ženklinimo nuostatomis turėtų būti skatinamas tvaresnis žemės ūkis pagal BŽŪP žalinimo
siekius ir remiami aukštos kokybės standartai Europos Sąjungoje.
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės
paramos sistema, įgyvendinama iki
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis
pagrindinių su aplinka, klimato kaita,
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata,
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos
pagrindinius standartus turėtų būti labiau
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant
didesnius aplinkos ir klimato sričių
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė
savo komunikatuose dėl maisto ir
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės
finansinės programos (DFP). Paramos
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama,
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų,
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos
ir atgrasomos nuobaudos pagal
[Horizontalųjį reglamentą];

(21) remiantis ankstesne kompleksinės
paramos sistema, įgyvendinama iki
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis
pagrindinių su aplinka, klimato kaita,
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata,
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima
supaprastintą teisės aktais nustatytų
valdymo reikalavimų (toliau – VR) ir
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos
būklės (toliau – GAAB) standartų sąrašą.
Pagal šiuos pagrindinius standartus turėtų
būti labiau atsižvelgiama į aplinkos ir
klimato sričių uždavinius ir į naująją BŽŪP
aplinkos apsaugos struktūrą, taip
įgyvendinant didesnius aplinkos ir klimato
sričių užmojus, apie kuriuos Komisija
paskelbė savo komunikatuose dėl maisto ir
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės
finansinės programos (DFP). Paramos
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis
tų pagrindinių standartų. Paramos
gavėjams taip pat reikėtų tinkamai
kompensuoti už šių standartų
įgyvendinimą. Taip pat siekiama, kad
BŽŪP labiau atitiktų visuomenės
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų,
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būtų taikomos proporcingos, veiksmingos
ir atgrasomos nuobaudos pagal
[Horizontalųjį reglamentą];

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią
sistemą reikia tobulinti, visų pirma
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m.
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti
maisto medžiagų naudojimo valdymą.
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB
standartu padedama siekti kelių tikslų.
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą,
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus,
susijusius su III priede nustatytais
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai
aplinkos ir klimato srityse. GAAB
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam
skiriant specialią pagalbinę elektroninę
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės
narės pateiks naudotis pavieniams
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti
padedama priimti sprendimus ūkiuose,

(22) GAAB standartų sistema siekiama
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią
sistemą reikia tobulinti, visų pirma
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m.
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti
maisto medžiagų naudojimo valdymą ir
mažinti naudojamų cheminių medžiagų
kiekį. Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB
standartu padedama siekti kelių tikslų.
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą,
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus,
susijusius su III priede nustatytais
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai
aplinkos ir klimato srityse. GAAB
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto
medžiagų ir sąnaudų mažinimo valdymo
planai, tam skiriant specialią pagalbinę
elektroninę ūkių tvarumo priemonę, kurią
valstybės narės pateiks naudotis
pavieniams ūkininkams. Maisto medžiagų
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pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo
taikomosiomis programomis. Siekiant
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje,
Komisija gali padėti valstybėms narėms
sukurti šią priemonę, taip pat teikti
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo
paslaugas;

valdymo planuose turėtų būti
atsižvelgiama į ūkio dydį ir intensyvumo
lygį. Šia priemone turėtų būti padedama
priimti sprendimus ūkiuose, pradedant nuo
būtiniausių maisto medžiagų ir sąnaudų
mažinimo valdymo užduočių ir poreikio
gerinti dirvožemio kokybę. Dėl didelio šios
priemonės sąveikumo ir moduliškumo
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo
taikomosiomis programomis. Siekiant
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje,
Komisija gali padėti valstybėms narėms
sukurti šią priemonę, taip pat teikti
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo
paslaugas;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(22a) nors žemės ūkyje naudojami
plastikiniai produktai sudaro nedidelę
viso naudojamo plastiko ir susidarančių
plastiko atliekų procentinę dalį, jų
naudojimas geografiniu požiūriu yra
labai koncentruotas. Be to, žemės ūkio
plastikinių gaminių kategorijos pagal
sudėtį yra labai vienarūšės, todėl jų
atliekų srautas yra labai vertingas
perdirbėjui. BŽŪP strateginiuose
planuose turėtų būti atsižvelgiama į žemės
ūkio plastiko atliekų problemą ir prireikus
Europos Komisija turėtų kaip naują
griežtesnių sąlygų elementą laikotarpio
viduryje, iki 2023 m., nustatyti su plastiko
atliekomis susijusį geros agrarinės ir
aplinkosauginės būklės standartą. Pagal
naująjį kompleksinės paramos teikimo
reikalavimą ūkininkai, organizuodami
plastiko rinkimą ir antrinį perdirbimą,
privalėtų naudotis įgaliotosios atliekų
tvarkymo įmonės paslaugomis ir saugoti
įrodymus, kad plastiko atliekos buvo

AD\1181813LT.docx

19/192

PE630.523v04-00

LT

tinkamai tvarkomos;

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) valstybės narės turi visiškai
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti,
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų
nuosekliai didinamas šios politikos
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus,
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą
91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1306/201314, atitinkamos Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16
nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

(23) valstybės narės turi visiškai
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti,
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų
nuosekliai didinamas šios politikos
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus,
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu
lygmeniu nustatomos konkrečios pareigos
pavieniams ūkininkams, įskaitant pareigas
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą
91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16
nuostatos, kaip teisės aktais nustatyti
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į
paramos sąlygų sistemą, taip pat
vadovaujamasi Direktyva [Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. XXX
dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio
aplinkai mažinimo] ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2019/616a ir atitinkamai pakeičiamas
GAAB standartų sąrašas;

__________________

__________________

11

11

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir
laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L
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1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir
laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L
20/192
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206, 1992 7 22, p. 7).

206, 1992 7 22, p. 7).

12

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/147/EB dėl laukinių paukščių
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

12

13

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos
direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1)

13

14

2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio
politikos finansavimo, valdymo ir
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr.
165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.
814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr.
485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

14

15

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000
12 22, p. 1).

15

16

16

2009 m. lapkričio 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/147/EB dėl laukinių paukščių
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).
1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos
direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1)
2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio
politikos finansavimo, valdymo ir
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr.
165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.
814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr.
485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000
12 22, p. 1).

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL
L 309, 2009 11 24, p. 71).

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL
L 309, 2009 11 24, p. 71).
16a

2018 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo
panaikinama Direktyva 2001/82/EB (OL
L 4, 2019 1 7, p. 43)
Pagrindimas
Gyvūnų savininkai arba gyvūnų laikytojai turi pareigą vesti gyvūnams naudojamų
medicininių produktų apskaitą. Reglamente taip pat nustatyta, kad „antimikrobiniai
medicininiai produktai paprastai netaikomi ...“. Dabartinis EP dėl SUP direktyvos šiame
etape (trišaliai dialogai) siūlo drausti biologiškai skaidžius produktus, pvz., kurie vis dar
naudojami žemės ūkyje (pvz., mulčiavimo plėvelė). Kad apsaugotume sveiką savo dirvožemį,
labai svarbu, kad tai būtų įgyvendinama ir kontroliuojama (prireikus taikant GAAB, o ne VR).
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti
teikti ūkių konsultavimo paslaugas,
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant
ekonominius, aplinkos bei socialinius
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose
nustatytų priemonių, taikomų ūkio
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės
valdymas siejasi su tam tikrais standartais,
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti
su atsparumu antimikrobinėms
medžiagoms ir dėl rizikos valdymo.
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės
narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS),
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

(24) valstybės narės turėtų numatyti
teikti ūkių konsultavimo paslaugas (ir
užtikrinti prieigą prie jų), kuriomis
siekiama gerinti darnų žemės ūkio valdų ir
kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos
rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos
bei socialinius aspektus, ir nustatyti, ką
būtina patobulinti dėl visų BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytų
priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis
ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų
padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP
paramos gavėjams geriau suprasti, kaip
ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su
tam tikrais standartais, reikalavimais ir
informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos,
klimato bei gyvūnų gerovės. Į pastarųjų
dalykų sąrašą įeina ir tie standartai, kurie
yra taikomi arba būtini ūkininkams ir
kitiems BŽŪP paramos gavėjams ir
nustatyti BŽŪP strateginiame plane, taip
pat tie standartai, kurie nustatyti pagal
teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo
pesticidų naudojimo, dėl iniciatyvų kovoti
su atsparumu antimikrobinėms
medžiagoms, dėl rizikos valdymo ir
siekiant paskatinti tvarų maisto medžiagų
valdymą bei sumažinti sąnaudas.
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės
narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS),
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(24a) siekdama užtikrinti kokybiškų
konsultavimo paslaugų teikimą visiems
Sąjungos ūkininkams, Komisija turėtų
apibrėžti minimalius ūkių konsultavimo
paslaugų standartus dėl teikiamų
paslaugų kokybės ir teritorinės aprėpties.
Prieš įsigaliojant šiam reglamentui
kokybės kontrolės tikslais Komisija turėtų
suteikti akreditaciją visoms ūkių
konsultavimo paslaugoms. Tais atvejais,
kai nustatoma, kad ūkių konsultavimo
paslaugos neatitinka minimaliųjų
standartų, Komisija apie tai turėtų raštu
pranešti atitinkamai valstybei narei ir
paprašyti, kad pastaroji imtųsi taisomųjų
veiksmų;
Pagrindimas

Ūkininkai turi įgyti naujo pobūdžio įgūdžių ir žinių, kad galėtų verstis nauja ir tvaresne žemės
ūkio praktika, kuri dažnai yra sudėtingesnė, palyginti su dabartine praktika. Todėl tampa vis
svarbiau užtikrinti kokybiškų ūkių konsultavimo paslaugų teikimą. Tačiau atrodo, kad dabar
BŽŪP trūksta tikros kokybiškos ūkių konsultavimo paslaugų, kurių pajėgumai padėti
ūkininkams įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi, kontrolės sistemos.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį
paramos paskirstymą, reikėtų sumažinti
tiesioginių išmokų sumas, kurios yra
didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir
visų pirma teikiant papildomą pajamų
perskirstymo paramą tvarumui didinti,
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant
išvengti neigiamo poveikio užimtumui,
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį
pajamų paramos paskirstymą reikėtų
apriboti tam tikrą aukščiausią ribą
viršijančias tiesiogines išmokas, o taip
gautas papildomas lėšas visų pirma
naudoti klimato ir aplinkos programoms,
pervesti jas į EŽŪFKP arba panaudoti
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir
papildomai perskirstomajai pajamų
paramai, siekiant didinti tvarumą;
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Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą
ir prisideda prie teritorinio vystymosi.
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti
paramą ir mažinti administracinę naštą
mažų sumų gavėjams, valstybės narės
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems
ūkininkams galimybę pakeisti kitas
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą,
visų pirma nepalankiose ūkininkauti ir
periferinėse vietovėse, ir prisideda prie
subalansuoto teritorinio vystymosi.
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti
paramą ir mažinti administracinę naštą
mažų sumų gavėjams, valstybės narės
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems
ūkininkams galimybę pakeisti kitas
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

Pagrindimas
Periferiniuose regionuose arba nepalankiose ūkininkauti vietovėse veikiantys mažieji ūkiai
patiria ypač didelę grėsmę.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(30a) ekologinis ūkininkavimas
vystomas daugelyje Europos šalių ir jau
įrodyta, kad toks ūkininkavimas padeda
kurti viešąsias gėrybes, išsaugoti
ekosistemų funkcijas ir gamtos išteklius,
sumažinti žaliavų sąnaudas, pritraukti
jaunuosius ūkininkus, ypač moteris, kurti
darbo vietas, išbandyti naujus verslo
modelius, patenkinti socialinius poreikius
ir atgaivinti kaimo vietoves. Tačiau
ekologiškų produktų paklausa ir toliau
didėja sparčiau negu jų gamyba.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į jų
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BŽŪP strateginius planus būtų įtraukti
tikslai didinti žemės ūkio paskirties žemės,
valdomos pagal ekologinės gamybos
metodus, dalį, kad būtų patenkinta
auganti ekologiškų produktų paklausa, ir
vystyti visą ekologiškų produktų tiekimo
grandinę. Valstybės narės gali finansuoti
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų
kūrimą ir išlaikymą naudodamosi kaimo
plėtros priemonėmis, ekologinėmis
sistemomis arba ir vienomis, ir kitomis, ir
užtikrinti, kad skirtas biudžetas atitiktų
numatomą ekologinės gamybos augimą;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos
srityje pasiekiamus rezultatus,
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas,
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes
arba atlyginant už jų teikimą laikantis
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai,
kad pradedama laikytis šios praktikos.
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti
siekiama daugiau negu vien laikytis
privalomųjų reikalavimų, kurie jau
nustatyti paramos sąlygų sistemoje.
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti
ekologines sistemas, kuriomis būtų
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip
geresnis daugiamečių ganyklų ir

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos
srityje pasiekiamus rezultatus,
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į
realias ūkininkų veiklos sąlygas. Valstybės
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas
pagal BŽŪP strateginį planą, remdamosi
Komisijos parengtu klimatui ir aplinkai
naudingos žemės ūkio praktikos rūšių
sąrašu, sukurti ekologines sistemas,
kuriose savanoriškai dalyvautų ūkininkai ir
kurios turėtų būti visiškai suderintos su
kitomis susijusiomis intervencinėmis
priemonėmis. Valstybės narės turėtų jas
apibrėžti kaip išmokas, skiriamas skatinant
teikti viešąsias gėrybes arba atlyginant už
jų teikimą laikantis aplinkai ir klimatui
naudingos žemės ūkio praktikos, arba kaip
kompensaciją už tai, kad pradedama
laikytis šios praktikos. Abiem atvejais
jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos
ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl
pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu
vien laikytis privalomųjų reikalavimų,
kurie jau nustatyti paramos sąlygų
sistemoje. Valstybės narės turėtų
ekologinėms sistemoms atidėti tam tikrą
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kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios
sistemos gali apimti ir pradinio lygio
sistemas, kurios gali būti taikomos su
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo
kaimo plėtros įsipareigojimai;

procentinę savo tiesioginių išmokų
asignavimų dalį. Valstybės narės gali
nuspręsti taikyti ekologines sistemas,
kuriomis būtų remiama tokia žemės ūkio
praktika kaip geresnis daugiamečių
ganyklų ir daugiamečių kraštovaizdžio
elementų tvarkymas, aplinkosauginio
sertifikavimo sistemos ir ekologinis
ūkininkavimas. Šios sistemos gali apimti ir
pradinio lygio sistemas, kurios gali būti
taikomos su sąlyga, kad bus prisiimti
didesnio užmojo kaimo plėtros
įsipareigojimai;

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios
finansavimo sumos, galimos skirti
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos,
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių,
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl
kurių patiriama tam tikrų sunkumų,
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų
būti leidžiama panaudoti papildomą savo
didžiausios finansavimo sumos, galimos
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį
susietajai pajamų paramai konkrečiai
remiant baltyminių augalų auginimą, kad
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios
finansavimo sumos, galimos skirti
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos,
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių,
ekonominių, aplinkos ar su gyvūnų gerove
susijusių priežasčių ir dėl kurių patiriama
tam tikrų sunkumų, konkurencingumą,
tvarumą ir (arba) gerinti kokybę. Be to,
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama
panaudoti papildomą savo didžiausios
finansavimo sumos, galimos skirti
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai
pajamų paramai konkrečiai remiant
baltyminių augalų auginimą, kad sumažėtų
šios produkcijos stoka visoje Sąjungoje;

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu,
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo.
Tačiau valstybės narės turėtų turėti
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo
plėtros intervencinių priemonių rūšys
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės
narės turėtų skatinti prisiimti savo
teritorijose pagal savo nacionalinius,
regionų ar vietos konkrečius poreikius.
Valstybės narės turėtų skirti išmokas
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams,
savanoriškai prisiimantiems valdymo
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę,
dirvožemį, biologinę įvairovę ir
ekosistemines paslaugas, be kita ko,
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais
grindžiamas intervencines priemones;

(37) kaimo plėtros intervencinių
priemonių principai nustatomi Sąjungos
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų
turėti pakankamai laisvės nustatyti
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius.
Kaimo plėtros intervencinių priemonių
rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti
savo teritorijose pagal savo nacionalinius,
regionų ar vietos konkrečius poreikius.
Valstybės narės turėtų skirti išmokas
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams,
savanoriškai prisiimantiems valdymo
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę,
dirvožemį, biologinę įvairovę ir
ekosistemines paslaugas, be kita ko,
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus
„Natura 2000“ ir didelės gamtinės vertės
teritorijose ir remiant genetinę įvairovę.
Parama išmokomis už valdymo
įsipareigojimus gali būti teikiama ir pagal
vietos iniciatyvas, integruotus ar
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais
grindžiamas intervencines priemones;

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo
įsipareigojimus gali apimti priemokas už
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių
intervencinėms priemonėms, kuriomis
remiamos aplinkai palankios gamybos
AD\1181813LT.docx
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ekologinei gamybai skirtų žemės plotų
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių
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sistemos, tokios kaip agroekologija,
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba;
miškų aplinkosaugos ir klimato srities
paslaugas bei miškų išsaugojimą;
priemokas už miškus ir agrarinės
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą,
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas
šios rūšies intervencinių priemonių
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti
padengiamos papildomos išlaidos ir
prarastos pajamos tik dėl tokių
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį
atitikties lygį pagal privalomus standartus
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP
strateginiame plane nustatytas paramos
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai
pagrįstais atvejais – daugiau kaip
septyneriems metams;

sistemos, tokios kaip didelės gamtinės
vertės ūkininkavimas, agroekologija,
integruota gamyba ir skaitmeninis bei
tikslusis aplinkai naudingas
ūkininkavimas; miškų aplinkosaugos ir
klimato srities paslaugas bei miškų
išsaugojimą; priemokas už miškus ir
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą;
gyvūnų gerovę ir gyvūnų sveikatą;
genetinių išteklių ir biologinės įvairovės
išsaugojimą, tausų naudojimą ir vystymą.
Valstybės narės gali pagal savo poreikius
kurti ir kitas šios rūšies intervencinių
priemonių sistemas. Šios rūšies išmokomis
turėtų būti padengiamos papildomos
išlaidos ir prarastos pajamos tik dėl tokių
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį
atitikties lygį pagal privalomus standartus
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP
strateginiame plane nustatytas paramos
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai
pagrįstais atvejais – daugiau kaip
septyneriems metams;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės
apimties miškų programomis arba
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal
Reglamentą dėl šiltnamio efektą
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl
žemės naudojimo, žemės naudojimo
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų
konferencijose dėl Europos miškų

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės
apimties miškų programomis arba
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal
Reglamentą dėl šiltnamio efektą
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl
žemės naudojimo, žemės naudojimo
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų
konferencijose dėl Europos miškų
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apsaugos prisiimtais įsipareigojimais.
Intervencinės priemonės turėtų būti
grindžiamos miškotvarkos planais arba
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką,
įskaitant miško veisimą ir agrarinės
miškininkystės sistemų kūrimą bei
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo
poreikius; investicijas, daromas siekiant
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir
klimato srities paslaugų teikimą; paramos
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir
bioekonomikai priemones ir investicijas;

apsaugos prisiimtais įsipareigojimais.
Intervencinės priemonės turėtų būti
grindžiamos tvarios miškotvarkos planais
arba lygiavertėmis priemonėmis, kuriomis
užtikrinamas veiksmingas anglies
dioksido sekvestravimas iš atmosferos ir
sykiu didinama biologinė įvairovė, ir gali
apimti miško plotų plėtrą ir tvarią
miškotvarką, įskaitant miško veisimą,
priešgaisrinę apsaugą ir agrarinės
miškininkystės sistemų kūrimą bei
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo
poreikius; investicijas, daromas siekiant
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir
klimato srities paslaugų teikimą; paramos
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse,
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų
investicijų finansavimu, būtina toliau
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama
kompensuoti paramos gavėjams už
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti
konkrečias nepalankias sąlygas,

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse,
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų
investicijų finansavimu, būtina toliau
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama
kompensuoti paramos gavėjams už
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti
konkrečias nepalankias sąlygas,
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susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir
kad jie prisidėtų prie veiksmingo
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų
būti siejama su konkrečiais BŽŪP
strateginiuose planuose aprašytais
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni
negu atitinkami privalomi standartai ir
reikalavimai. Valstybės narės taip pat
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo
kartu su parama pagal ekologines sistemas.
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir
kad jie prisidėtų prie veiksmingo
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų
būti siejama su konkrečiais BŽŪP
strateginiuose planuose aprašytais
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni
negu atitinkami privalomi standartai ir
reikalavimai. Valstybės narės taip pat
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo
kartu su parama pagal ekologines sistemas
ir kad kartu BŽŪP strateginiuose
planuose būtų suteikta pakankamai
lankstumo, kad būtų lengviau užtikrinti
įvairių intervencinių priemonių
papildomumą. Be to, į konkrečius
„Natura 2000“ teritorijų poreikius
valstybės narės turėtų atsižvelgti visame
savo BŽŪP strateginiame plane;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti
parama investicijoms – gamybinėms ir
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti,
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir
gerinimą, agrarinės miškininkystės
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad
BŽŪP strateginiai planai derėtų su
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį
reglamentą įtraukiamas vengtinų

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti
parama investicijoms – gamybinėms ir
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti,
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir
gerinimą, agrarinės miškininkystės
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad
BŽŪP strateginiai planai derėtų su
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį
reglamentą įtraukiamas vengtinų
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investicijų sričių sąrašas;

investicijų sričių sąrašas;

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti
tinkamas rizikos valdymo priemones,
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų
kompensavimas ir savitarpio pagalbos
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP.
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su
gamybos nuostolių kompensavimu, ir
bendras bei konkrečių sektorių pajamų
stabilizavimo priemones, siejamas su
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti
tinkamas rizikos valdymo priemones
specifiniuose sektoriuose, turėtų būti
išlaikyti savitarpio pagalbos fondai,
finansuojami iš EŽŪGF. Savitarpio
pagalbos fondų kategorija apima ir tuos
fondus, kurių veikla susijusi su gamybos
nuostolių kompensavimu, ir bendras bei
konkrečių sektorių pajamų stabilizavimo
priemones, siejamas su pajamų praradimu;

Pagrindimas
Už riziką keliančią veiklą neatlyginama.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP
tikslų. Parama gali apimti visus tokio
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai
veiksmai aplinkos ir klimato srityse;
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos
grupių projektai pagal Europos inovacijų
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo
srityje (EIP) vietos plėtros projektus,
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio

(45) teikiama parama turėtų suteikti
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP
tikslų. Parama gali apimti visus tokio
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip
kokybės sistemų kūrimas ir priežiūra;
kolektyviniai veiksmai aplinkos ir klimato
srityse; trumpų tiekimo grandinių ir vietos
rinkų skatinimas; bandomieji projektai;
veiklos grupių projektai pagal Europos
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo
ir tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros
projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų klubai
ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės
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technika; ūkių partnerystės grupės;
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės;
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai
pagal LEADER; gamintojų grupių ir
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat
kitų formų bendradarbiavimas, kuris
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP
tikslams pasiekti;

ūkio technika; ūkių partnerystės grupės;
miškotvarkos planai, įskaitant agrarinę
miškininkystę; tinklai ir grupės; socialinis
ūkininkavimas, bendruomenių remiama
žemės ūkio veikla; veiksmai pagal
LEADER; gamintojų grupių ir gamintojų
organizacijų steigimas, taip pat kitų formų
bendradarbiavimas, kuris laikomas
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams
pasiekti;

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti
skiriama neviršijant šiuo reglamentu
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio.
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant
asignavimus toms valstybėms narėms,
kuriose paramos už hektarą dydis yra
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % likusio
skirtumo iki 90 % Sąjungos vidurkio.
Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo
mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų
panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai
asignavimai per metus pagal valstybės
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) EŽŪGF neturėtų remti veiklos,
kuri gali kenkti aplinkai arba kuri
neatitinka su klimatu ir aplinka susijusių
tikslų. parama tiesioginėms išmokoms
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti
skiriama neviršijant šiuo reglamentu
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio.
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant
asignavimus toms valstybėms narėms,
kuriose paramos už hektarą dydis yra
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % likusio
skirtumo iki 90 % Sąjungos vidurkio.
Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo
mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų
panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai
asignavimai per metus pagal valstybės
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti
didesni už nacionalinį asignavimą;

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas
(50)

EŽŪFKP neturėtų teikti paramos
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tokioms investicijoms, kurios pakenktų
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo
taisykles, taip pat galimybę išsamiau
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą,
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą,
kurios neatitinka klimato ir aplinkos
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos
principus;

tokioms investicijoms, kurios kenkia
aplinkai arba kurios neatitinka su
klimatu, aplinka, gyvūnų gerove ir
biologine įvairove susijusių tikslų. Turėtų
būti skatinamos investicijos, kurios teikia
tiek ekonominę naudą, tiek naudą
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente
nustatyti konkretesnes paramos neskyrimo
taisykles, taip pat galimybę išsamiau
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą,
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą,
kurios neatitinka klimato ir aplinkos
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos
principus. Valstybės narės turėtų užtikrinti
aktyvų valdžios institucijų vaidmenį
ekologijos ir miškų gaisrų valdymo srityje,
joms imantis bet kokių miško įveisimo ar
miško atkūrimo veiksmų ir stiprinant
neprivalomų prevencinių priemonių ir
žemės naudojimo valdymo vaidmenį;

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti
nustatytos taisyklės dėl mažiausių
finansinių asignavimų šiems prioritetams
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams,
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama
panaudoti papildomą savo didžiausios
finansavimo sumos, galimos skirti
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba)
gerinti baltyminių augalų produkcijos

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti
nustatytos taisyklės dėl mažiausių
finansinių asignavimų šiems prioritetams
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams,
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama
panaudoti papildomą savo didžiausios
finansavimo sumos, galimos skirti
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba)
gerinti produkcijos kokybę ir taip mažinti
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kokybę;

priklausomybę nuo baltyminių augalų
importo;

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus
vystymosi tikslų, šia programa bus
padedama integruoti veiksmus klimato
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto
išlaidų būtų patiriama padedant siekti
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP
bendro finansinio paketo bus skirta su
klimatu susijusiems tikslams siekti.
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant
ir įgyvendinant programą, o dar kartą
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus
vystymosi tikslų, šia programa bus
padedama integruoti veiksmus klimato
kaitos srityje į Sąjungos politiką,
palaipsniui nutraukti aplinkai
kenksmingas subsidijas ir pasiekti bendrąjį
tikslą, kad ne mažiau kaip 30 % ES
biudžeto išlaidų būtų skiriama klimato
tikslams siekti. Pagal BŽŪP imantis
veiksmų ne mažiau kaip 40 % BŽŪP
bendro finansinio paketo turėtų būti skirta
su klimatu susijusiems tikslams siekti.
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant
ir įgyvendinant programą, o dar kartą
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir
peržiūras;

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(52a) atsižvelgiant į būtinybę kovoti su
biologinės įvairovės nykimu vykdant
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti
Biologinės įvairovės konvenciją ir siekti
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų,
ši programa padės biologinės įvairovės
išsaugojimo tikslus, visų pirma susijusius
su žemės ūkio paskirties žemės plotais ir
buveinėmis, įtraukti į Sąjungos politiką, ir
biologinės įvairovės tikslams paremti per
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metus skirti 15 mlrd. EUR BŽŪP lėšų,
kuriuos 5 mlrd. EUR per metus turės
papildyti valstybės narės. Šiuo
finansavimu visų pirma bus remiamos 28
straipsnyje ir 65 ir 67 straipsniuose
nurodytos biologinės įvairovės
išsaugojimo priemonės;
Pagrindimas
Siekiama sustabdyti biologinės įvairovės nykimą.
Pakeitimas

44

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(58a) esamos žinių bazės informacijos
kiekis ir kokybė pernelyg skiriasi, kad
būtų galima stebėti šio pasiūlymo 6
straipsnyje nustatytus konkrečius tikslus.
Kai kuriais konkrečiais tikslais, visų
pirma biologinės įvairovės stebėsenos
tikslais, žinių bazė šiuo metu yra silpna
arba nepakankamai pritaikyta siekiant
nustatyti patikimus poveikio rodiklius,
pavyzdžiui, apdulkintojų ir pasėlių
biologinės įvairovės rodiklius. Atitinkamai
6 straipsnyje ir 1 priede visai Sąjungai
nustatyti konkretūs tikslai ir rodikliai
turėtų būti grindžiami bendra arba
palyginama žinių baze ir metodika visose
valstybėse narėse. Komisija turėtų
nustatyti sritis, kuriose trūksta žinių arba
kuriose žinių bazė yra nepakankamai
pritaikyta BŽŪP poveikio stebėsenai. Ji
turėtų naudoti Sąjungos biudžetą, kad
būtų galima bendrai reaguoti į su
žiniomis susijusias ir stebėsenos kliūtis,
susijusias su visais pagal 6 straipsnį
nustatytais konkrečiais tikslais ir
rodikliais. Ne vėliau kaip 2020 m.
gruodžio 31 d. Komisija turėtų parengti
ataskaitą šiuo klausimu ir viešai paskelbti
savo išvadas;
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP
priemonių tarpusavio papildomumas, ir
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP
strateginiame plane reikėtų, kai tinka,
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus
nacionalinius planus; tai turėtų būti
daroma atliekant dabartinės padėties
analizę (SSGG analizę). Reikėtų sudaryti
teisės aktų, į kuriuos reikėtų daryti
konkrečias nuorodas BŽŪP strateginiame
plane, sąrašą;

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP
priemonių tarpusavio papildomumas, ir
suderinamumas su kitų sričių, įskaitant
sanglaudos, Sąjungos politika. Visų pirma,
kiekviename BŽŪP strateginiame plane
reikėtų atsižvelgti į aplinkos ir klimato
teisės aktus ir Sąjungos įsipareigojimą
užtikrinti politikos suderinamumą
vystymosi labui, o tais teisės aktais
pagrįstus nacionalinius planus derėtų
aptarti atliekant dabartinės padėties analizę
(SSGG analizę). Reikėtų sudaryti teisės
aktų, į kuriuos reikėtų daryti konkrečias
nuorodas BŽŪP strateginiame plane,
sąrašą;

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63) atsižvelgiant į tai, koks svarbus yra
bendrasis tikslas modernizuoti žemės ūkio
sektorių, ir į kompleksinį šio tikslo pobūdį,
valstybės narės į savo BŽŪP strateginius
planus turėtų įtraukti išsamų aprašymą,
kaip tuo planu bus padedama pasiekti šį
tikslą;

(63) atsižvelgiant į tai, kokie svarbūs
yra bendrieji tikslai didinti aplinkos
atsparumą, stiprinti pirminių žemės ūkio
gamintojų padėtį maisto tiekimo
grandinėje ir modernizuoti žemės ūkio
sektorių, ir į kompleksinį šių tikslų pobūdį,
valstybės narės į savo BŽŪP strateginius
planus turėtų įtraukti išsamų aprašymą,
kaip tuo planu bus padedama pasiekti šiuos
tikslus;

Pagrindimas
Svarbiausias žemės ūkio tikslas turi būti rezultatų aplinkos apsaugos srityje ir pirminės
produkcijos padėties gerinimas, ir tik po to reikia galvoti apie modernizavimą.
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Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(68a) vanduo yra pagrindinis žemės ūkio
gamybos veiksnys. Todėl vandens išteklių
valdymas yra labai svarbus aspektas ir jį
reikia tobulinti. Be to, klimato kaita dėl
dažnesnių ir intensyvesnių sausrų, taip
pat smarkių liūčių laikotarpių turės didelį
poveikį vandens ištekliams. Vandens
kaupimas rudenį ir žiemą yra tinkamas
sprendimas. Be to, vandens telkiniai
padeda kurti biologinei įvairovei palankią
aplinką. Taip pat jie padeda išsaugoti
gyvą dirvožemį ir pakankamą vandens
lygį vandentakiuose ir taip sudaryti
palankias sąlygas vandens organizmams;

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69) už kiekvieno BŽŪP strateginio
plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti
atsakinga vadovaujančioji institucija. Jos
pareigos turėtų būti nustatytos šiame
reglamente. Vadovaujančioji institucija
turėtų gebėti perduoti dalį savo pareigų,
kartu išlaikydama atsakomybę už valdymo
efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės
turėtų užtikrinti, kad valdant ir
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus
būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai
interesai, pagal Europos Parlamento ir
Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X]
[naujas Finansinis reglamentas] ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X
[naujas Horizontalusis reglamentas];

(69) už kiekvieno BŽŪP strateginio
plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti
atsakinga vadovaujančioji institucija.
Tačiau, kai su kaimo plėtros politika
susiję elementai yra suskirstyti pagal
regionus, valstybės narės turėtų turėti
galimybę steigti regionines valdymo
institucijas. Jų pareigos turėtų būti
nustatytos šiame reglamente.
Vadovaujančioji institucija turėtų gebėti
perduoti dalį savo pareigų, kartu
išlaikydama atsakomybę už valdymo
efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės
turėtų užtikrinti, kad valdant ir
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus
būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai
interesai, pagal Europos Parlamento ir
Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X]
[naujas Finansinis reglamentas] ir Europos
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Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X
[naujas Horizontalusis reglamentas];

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu
susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama
techninė parama valstybių narių iniciatyva,
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos
veiksmingam paramos administravimui ir
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį
planą. Techninę paramą, kuri teikiama
valstybių narių iniciatyva, numatoma
didinti tik Maltai;

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu
susiję veiksmai, įskaitant pagrindinių
duomenų, reikalingų stebėti 6 straipsnyje
išdėstytus konkrečius tikslus, kiekio ir
kokybės, taip pat I priede išdėstytų
atitinkamų rodiklių aktualumo ir tikslumo
gerinimą. Taip pat gali būti teikiama
techninė parama valstybių narių iniciatyva,
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos
veiksmingam paramos administravimui ir
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį
planą. Techninę paramą, kuri teikiama
valstybių narių iniciatyva, numatoma
didinti tik Maltai;

Pagrindimas
Naujasis įgyvendinimo modelis yra pagrįstas principu „viešosios lėšos už rezultatus“. Tai
susiję ir su didesniu dėmesiu nei anksčiau stebėsenos rezultatams. Šiuo metu nėra bazinio
lygio duomenų, reikalingų veiksmingai ir nuosekliai rezultatų stebėsenai vykdyti. Todėl,
vadovaudamasi šiuo pasiūlymu, Komisija turėtų leisti naudoti techninės paramos biudžetą,
kad būtų galima pašalinti prieinamų pagrindinių duomenų ir atitinkamų rodiklių spragas.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį
įgyvendinimo modelį reikia patikimo
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį
įgyvendinimo modelį reikia patikimo
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal
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BŽŪP strateginius planus būtų padedama
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant
veiklos rezultatais grindžiamą politiką
reikia atlikti metinį ir daugiametį
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto,
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine
priemone padedama pasiekti numatytus
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai,
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis
aplinkos ir klimato sričių planavimo
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos
teisės aktus, nustatytas intervencines
priemones;

BŽŪP strateginius planus būtų padedama
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant
veiklos rezultatais grindžiamą politiką
reikia atlikti metinį ir daugiametį
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto,
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine
priemone padedama pasiekti numatytus
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai,
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių
tikslų, pavyzdžiui, vandens kokybės ir
kiekio, turėtų apimti ir nacionalinėmis
aplinkos ir klimato sričių planavimo
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos
teisės aktus, nustatytas intervencines
priemones;

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą,
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių
išmokų intervencinių priemonių rūšių
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl
taisyklių, pagal kurias išmokos bus
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą,
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių
išmokų intervencinių priemonių rūšių
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl
taisyklių, pagal kurias išmokos bus
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl
ekologinių sistemų, įskaitant klimatui ir
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siekiama, kad susietosios pajamų paramos
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios
paramos išmokos gali būti toliau mokamos
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais,
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę,
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo
sąlygų;

aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos
rūšių sąrašo sudarymą, priemonių,
kuriomis siekiama, kad susietosios pajamų
paramos gavėjai nenukentėtų dėl
struktūrinių tam tikro sektoriaus rinkos
pusiausvyros sutrikimų, įskaitant
sprendimą, kad tokios paramos išmokos
gali būti toliau mokamos iki 2027 m.,
remiantis gamybos vienetais, kuriems tos
išmokos skirtos ankstesniu ataskaitiniu
laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų dėl žemės
sklypų ir veislių patvirtinimo skiriant
specialiąją išmoką už medvilnę, taip pat
taisyklių dėl tos išmokos skyrimo sąlygų;

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir
išvengti nesąžiningos ūkininkų
konkurencijos ar jų diskriminavimo,
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų
teikimo, išmokos sumažinimo
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės
paramos vyno gamybos šalutinių produktų
distiliavimui, metinio visos Sąjungos
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros
intervencinėms priemonėms, išskaidymo
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP
strateginį planą įtraukiamų elementų
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei
patenkinant prašymus leisti iš dalies
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų
sąlygų taikant reikalavimus dėl

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir
išvengti nesąžiningos ūkininkų
konkurencijos ar jų diskriminavimo,
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų
teikimo, išmokos sumažinimo
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės
paramos vyno gamybos šalutinių produktų
distiliavimui, taip pat vyno gamybos
atliekoms metanizuoti ir kompostuoti,
metinio visos Sąjungos paramos sumos,
skiriamos kaimo plėtros intervencinėms
priemonėms, išskaidymo kiekvienai
valstybei narei, į BŽŪP strateginį planą
įtraukiamų elementų pateikimo taisyklių,
taisyklių dėl procedūros ir terminų,
taikomų patvirtinant BŽŪP strateginius
planus ir teikiant bei tenkinant prašymus
leisti iš dalies pakeisti BŽŪP strateginius
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informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio
su informavimu apie galimybes, kurių
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir
vertinimo sistemos, metinės rezultatų
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių,
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už
gerus rezultatus taikymą valstybėms
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122 ;

planus, vienodų sąlygų taikant
reikalavimus dėl informacijos teikimo ir
viešinimo, susijusio su informavimu apie
galimybes, kurių teikia BŽŪP strateginiai
planai, taisyklių dėl veiklos rezultatų,
stebėsenos ir vertinimo sistemos, metinės
rezultatų ataskaitos turinio pateikimo
taisyklių, taisyklių dėl valstybių narių
siunčiamos informacijos, kad Komisija
galėtų atlikti veiklos rezultatų analizę, ir
taisyklių dėl su duomenimis susijusių
poreikių bei sąveikų tarp galimų duomenų
šaltinių, taip pat dėl tvarkos, pagal kurią
užtikrinamas nuoseklus požiūris nustatant
paskatos už gerus rezultatus taikymą
valstybėms narėms. Tais įgaliojimais turėtų
būti naudojamasi pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 182/201122;

__________________

__________________

22

22

2011 m. vasario 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių
narių vykdomos Komisijos naudojimosi
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

2011 m. vasario 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių
narių vykdomos Komisijos naudojimosi
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ba)
gyvūnų tankumas – gyvūnų,
esančių tvarte vienu metu, bendras svoris
naudojamo ploto kvadratiniame metre;
Pagrindimas

Gyvūnų tankumas gali būti naudojamas kaip parametras taikant intervencines priemones,
susijusias su gyvūnų gerove ir gyvūnų sveikata, todėl jį būtina apibrėžti šiame reglamente.
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Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
bb)
koncentruoto gyvūnų šėrimo
veikla – terminas, taikomas
gyvulininkystės ūkiui, kuriame auginamų
gyvulių tankumas didesnis negu leidžiama
atsižvelgiant į plotą ir gamtos išteklius ar į
aplinkos talpą arba, jeigu laikomi galvijai
ir kiti atrajotojai, gyvuliai negali ganytis
arba ūkis neturi pakankamai pašarų plotų
hektarų, kad ganyklose ar žolynuose būtų
galima ganyti gyvulius arba šienauti;

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)
savitarpio pagalbos fondas –
valstybės narės pagal nacionalinę teisę
akredituota ūkininkų, kurie yra fondo
nariai, savidraudos sistema, pagal kurią
fondui priklausantiems ūkininkams,
patyrusiems ekonominių nuostolių,
skiriamos kompensacinės išmokos;

e)
savitarpio pagalbos fondas –
valstybės narės pagal nacionalinę teisę
akredituota ūkininkų, kurie yra fondo
nariai, savidraudos sistema, pagal kurią
fondui priklausantiems ūkininkams,
patyrusiems gamybos nuostolių ir
galintiems įrodyti, kad jie iš anksto ėmėsi
atsargumo priemonių, skiriamos
kompensacinės išmokos;
Pagrindimas

Savitarpio pagalbos fondo lėšomis ūkininkams už nuostolius reikėtų atlyginti tik tuo atveju, jei
jie iš anksto ėmėsi atsargumo priemonių. Išmokas reikėtų skirti už gamybos nuostolius. Kitų
rūšių nuostolių fondo lėšomis nereikėtų padengti.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)
siektinos reikšmės – iš anksto
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į
rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu
tikslu, turi būti pasiektos laikotarpio
pabaigoje;

i)
siektinos reikšmės – iš anksto
sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į
rezultatų ir poveikio rodiklius, susijusius su
konkrečiu tikslu, turi būti pasiektos
laikotarpio pabaigoje;

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ia)
politikos suderinamumas
vystymosi labui – terminas, taikomas
Sąjungai, kai ji, laikydamasi SESV 208
straipsnio, rengdama savo įgyvendinamas
politikos priemones atsižvelgia į vystomojo
bendradarbiavimo tikslus ir, siekdama
savo vidaus politikos tikslų, vengia
neigiamų politikos priemonių, kurios daro
neigiamą poveikį Sąjungos vystymosi
tikslams;

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ja)
aplinkos ir biologinės įvairovės
atsparumo didinimas – struktūrinis
procesas, kuriuo užtikrinama, kad būtų
veiksmingai taikomos priemonės, siekiant
išvengti neigiamo Sąjungos išlaidų
poveikio ir kuo labiau padidinti jų naudą
Sąjungos aplinkos ir biologinės įvairovės
būklei, remiantis Komisijos parengta
Bendrąja biologinės įvairovės atsparumo
didinimo ES biudžeto lėšomis sistema,
pagal nacionalines taisykles ir gaires, jei
tokių yra, arba pagal tarptautiniu mastu
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pripažintus standartus;

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
jb)
atsparumo klimato kaitai
didinimas – procesas, kuriuo užtikrinama,
kad infrastruktūra būtų atspari
neigiamam klimato poveikiui, pagal
nacionalines taisykles ir gaires, jei tokių
yra, arba pagal tarptautiniu mastu
pripažintus standartus;

Pakeitimas60
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a ir b punktai
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžtini
terminai

BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžtini
terminai

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose apibrėžia terminus
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis
ūkininkas“.

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose apibrėžia terminus
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis
ūkininkas“.

a)
Terminas „žemės ūkio veikla“
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek
SESV I priede išvardytų žemės ūkio
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų
tinkama ganyti arba kultivuoti be
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik
įprastais žemės ūkio metodais bei
įrenginiais, išlaikymą.

a)
Terminas „žemės ūkio veikla“
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek
SESV I priede išvardytų žemės ūkio
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų
tinkama ganyti arba kultivuoti be
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik
įprastais žemės ūkio metodais bei
įrenginiais, be kita ko, agrarinės
miškininkystės sektoriuje, išlaikymą.

b)

b)

Terminas „žemės ūkio paskirties
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žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir
„daugiametis žolynas“ valstybės narės
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir
daugiamečius žolynus. Kraštovaizdžio
elementai gali būti laikomi žemės ūkio
paskirties žemės elementais. Terminus
„ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir
„daugiametis žolynas“ valstybės narės
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

i)
ariamoji žemė – pasėliams auginti
naudojama žemė arba žemės plotai,
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/19991
22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1698/20052 39
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013
28 straipsnį arba šio reglamento 65
straipsnį atidėtus plotus;

i)
ariamoji žemė – pasėliams auginti
naudojama žemė arba žemės plotai,
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet
kurie palikti pūdymui, be kita ko, pasėlius
auginant kartu su medžiais ir (arba)
krūmais, kad būtų suformuota agrarinės
miškininkystės derinant mišką ir ariamąją
žemę sistema, įskaitant pagal Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1257/19991 22, 23 ir
24 straipsnius, Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1698/20052 39 straipsnį, Reglamento
(ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio
reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

ii)
daugiamečiai pasėliai – ne
sėjomainos būdu auginami pasėliai
(išskyrus daugiamečius žolynus ir
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš
kurių pakartotinai gaunamas derlius,
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos
želdinius;

ii)
daugiamečiai pasėliai – ne
sėjomainos būdu auginami pasėliai
(išskyrus daugiamečius žolynus ir
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš
kurių pakartotinai gaunamas derlius,
įskaitant daigynus, be kita ko, jei tai
numato valstybė narė, plėvele išklotose
talpose auginamus augalus, ir trumpos
rotacijos želdinius;

iii)
daugiametis žolynas ir daugiametė
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama)
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir
(arba) medžių, kurie gali būti panaudoti
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii)
daugiametis žolynas ir daugiametė
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu
žolynu) – žemė, kurioje natūraliai (t. y.
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta)
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai ir
kuri penkerius metus ar ilgiau nebuvo
įtraukta į valdos sėjomainą ir penkerius
metus ar ilgiau nebuvo ariama. Apibrėžtis
apima ir kitų rūšių augalus, pavyzdžiui,
krūmus ir (arba) medžius, kurie gali būti
panaudoti gyvūnams ganyti, taip pat kitų
rūšių augalus, pavyzdžiui, krūmus ir
(arba) medžius, kurie gali būti panaudoti
gyvūnams šerti, jeigu valdoje ir toliau
vyrauja žolė ir kiti žoliniai pašarai;
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iiia) laikinas žolynas – žolė arba žolinių
rūšių augalai, ariamojoje žemėje
auginami trumpiau nei penkerius metus iš
eilės arba ilgiau negu penkerius metus,
kai žemė ariama ir atsėjama. Jis
neįskaičiuojamas vertinant anglies
dioksido absorbavimo ar klimato srities
tikslų siekimo pažangą.
Valstybės narės taip pat gali nuspręsti,
kad daugiamečiu žolynu laikoma:
a)
žemė, kurią galima panaudoti
ganymui ir kurioje laikomasi
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir
kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose
tradiciškai nevyrauja, ir (arba)
b)
žemė, kurią galima panaudoti
ganymui, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai
ganyklų plotuose nevyrauja arba neauga;
______________________

______________________

1

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei
panaikinantis tam tikrus reglamentus
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

1

2

2

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl
Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei
panaikinantis tam tikrus reglamentus
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Bendrieji tikslai

Bendrieji tikslai

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti
siekiama toliau gerinti darnųjį
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti
siekiama toliau gerinti darnųjį
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir
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kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti
siekti šių bendrųjų tikslų:

kaimo vietovių vystymąsi, ji turi derėti su
Sąjungos aplinkos ir klimato srities
tikslais ir padėti siekti šių bendrųjų tikslų:

a)
skatinti, kad žemės ūkio sektorius
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a)
skatinti, kad žemės ūkio sektorius
būtų įtraukus, pažangus, atsparus bei
įvairialypis ir užtikrintų tausų ir ilgalaikį
aprūpinimą maistu;

b)
remti aplinkos apsaugos bei
klimato srities veiksmus ir padėti siekti su
aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos
tikslų;

b)
remti ir gerinti aplinkos apsaugą,
klimato srities veiksmus ir biologinę
įvairovę, pasiekti su aplinka bei klimatu
susijusius Sąjungos tikslus;

c)
stiprinti kaimo vietovių socialinę ir
ekonominę struktūrą.

c)
stiprinti tiek moterų, tiek vyrų
gyvenamų kaimo vietovių socialinę ir
ekonominę struktūrą, siekti subalansuoto
kaimo ekonomikos teritorinio vystymosi ir
prisidėti prie užimtumo, kurti ir išlaikyti
darbo vietas, laikantis teisingumo ir
lygybės principų.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas –
modernizuoti sektorių skatinant darnų
vystymąsi, kaupiant žinias ir keičiantis
jomis, diegiant inovacijas ir gerinant
skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo
vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų
taikymą.
Šie tikslai įgyvendinami sykiu siekiant
išorinės konvergencijos tarp valstybių
narių.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Konkretūs tikslai

Konkretūs tikslai

1.
Bendrųjų tikslų turi būti siekiama
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

1.
Bendrųjų tikslų turi būti siekiama
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

a)
remti perspektyvias ūkio pajamas
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a)
remti perspektyvias ūkio pajamas
bei žemės ūkio atsparumą visoje Sąjungoje
ir taip užtikrinti geresnį ilgalaikį
aprūpinimą maistu, išvengiant pernelyg
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didelės gamybos;
b)
labiau orientuotis į rinką ir didinti
konkurencingumą, be kita ko, daugiau
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams,
technologijoms ir skaitmeninimui;

b)
labiau orientuotis į vietos,
nacionalinę ir Europos rinką ir didinti
aplinkosauginį tvarumą, ilgalaikį
konkurencingumą, be kita ko, daugiau
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams,
investicijoms, technologijoms ir
skaitmeninimui vadovaujantis žiedinės
ekonomikos principais;

c)
gerinti ūkininkų padėtį vertės
grandinėje;

c)
gerinti ūkininkų padėtį vertės
grandinėje, be kita ko, skatinant trumpas
tiekimo grandines;

d)
padėti švelninti klimato kaitą bei
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją
energetiką;

d)
padėti švelninti klimato kaitą bei
prisitaikyti prie jos, visų pirma sumažinant
žemės ūkio ir maisto sektoriuose išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be
kita ko, gerinant anglies dioksido
pašalinimą ir sekvestraciją dirvožemyje,
laikantis Paryžiaus susitarimo;

e)
skatinti darnųjį vystymąsi ir
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e)
prisidėti prie oro ir vandens
kokybės apsaugos ir gerinimo, mažinti
naudojamą pesticidų ir antibiotikų kiekį ir
skatinti tausesnį vandens naudojimą,
prisidėti prie dirvožemio apsaugos ir
gerinimo;

f)
padėti apsaugoti biologinę
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas
ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

f)
gerinti ekosistemines paslaugas, be
kita ko, kaimo vietovėse, sustabdyti
biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti,
įskaitant apdulkintojus; prisidėti prie
buveinių, didelės gamtinės vertės
ūkininkavimo sistemų, gyvūnų rūšių ir
kraštovaizdžio apsaugos, išsaugojimo ir
stiprinimo;

g)
pritraukti jaunuosius ūkininkus ir
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai
kaimo vietovėse;

g)
pritraukti jaunuosius ūkininkus ir
naujus asmenis ūkininkauti, ypač į
daugiausiai gyventojų praradusius
regionus, propaguoti lyčių lygybę ir
sudaryti palankesnes sąlygas darnaus
verslo plėtrai kaimo vietovėse;

h)
skatinti užimtumą, augimą,
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir
darnaus miškų ūkio sektorius;

h)
skatinti užimtumą, augimą,
socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir vietos bei
verslo plėtrą kaimo vietovėse, tokiose kaip
gamtinių kliūčių turintys regionai,
įskaitant darnios bioekonomikos, žiedinės
ekonomikos, darnaus žemės ūkio ir miškų
ūkio sektorius, kad būtų užtikrinta
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socialinė ir teritorinė sanglauda;
i)
siekti, kad ES žemės ūkio sektorius
labiau atitiktų visuomenės poreikius,
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius
maisto produktus), maisto atliekomis ir
gyvūnų gerove.

i)
siekti, kad Sąjungos žemės ūkio
sektorius labiau atitiktų visuomenės
poreikius, susijusius su maistu, sveikatos
priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir
tvarius maisto produktus), mažų sąnaudų
ūkininkavimu ir ekologiniu žemės ūkiu,
maisto atliekų kiekio mažinimu ir
atsparumo antibakterinėms medžiagoms
prevencija bei gyvūnų gerovės didinimu.

2.
Siekdamos šių konkrečių tikslų,
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų
paprastesnė ir kad ta parama būtų
veiksminga.

2.
Siekdamos šių konkrečių tikslų,
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų
paprastesnė ir kad ta parama būtų
veiksminga.
2a.
Valstybės narės nurodo atitinkamą
savo indėlį siekiant šiame straipsnyje
nustatytų tikslų ir atitinkamai pasiūlo
nacionalinius tikslus. Bendrieji ir
konkretūs tikslai, paramos priemonės ir
nacionaliniai tikslai turi derėti su XI
priede nurodytais teisės aktais ir juos
papildyti. Laikydamasi V antraštinės
dalies III skyriuje nustatytos tvarkos,
Komisija užtikrina, kad valstybių narių
planuojamos intervencinės priemonės ir
atitinkami indėliai būtų pakankami, kad
būtų galima pasiekti Sąjungos tikslus,
nustatytus atitinkamuose XI priede
nurodytuose teisės aktuose.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Rodikliai

Rodikliai

1.
5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas
pagal bendruosius rodiklius, susijusius su
produktu, rezultatu ir poveikiu.
Bendruosius rodiklius sudaro:

1.
5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas
pagal bendruosius rodiklius, susijusius su
produktu, rezultatu ir poveikiu.
Bendruosius rodiklius sudaro:
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a)
produkto rodikliai, rodantys taikant
remiamas intervencines priemones gautą
produktą;

a)
produkto rodikliai, rodantys taikant
remiamas intervencines priemones gautą
produktą;

b)
rezultato rodikliai, susiję su
atitinkamais konkrečiais tikslais ir
naudojami su tais konkrečiais tikslais
susijusioms kiekybinėms tarpinėms
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir
pažangai, padarytai siekiant siektinų
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato
srities tikslais susiję rodikliai gali būti
naudojami taikant atitinkamose
nacionalinėse aplinkos ir klimato srities
planavimo priemonėse, priimtose pagal XI
priede išvardytus Sąjungos teisės aktus,
nustatytas intervencines priemones;

b)
rezultato rodikliai, susiję su
atitinkamais konkrečiais tikslais ir
naudojami su tais konkrečiais tikslais
susijusioms kiekybinėms tarpinėms
reikšmėms bei siektinoms reikšmėms
nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir
pažangai, padarytai siekiant siektinų
reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato
srities tikslais susiję rodikliai, kai
taikytina, naudojami taikant atitinkamose
nacionalinėse aplinkos ir klimato srities
planavimo priemonėse, priimtose pagal XI
priede išvardytus Sąjungos teisės aktus,
nustatytas intervencines priemones;

c)
poveikio rodikliai, susiję su 5
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje
nustatytais tikslais ir naudojami
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir
BŽŪP.

c)
poveikio rodikliai, susiję su 5
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje
nustatytais tikslais ir naudojami, kai
nustatomi kiekybiškai išmatuojami veiklos
tikslai, susiję su konkrečiais tikslais,
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir
vertinant pažangą, padarytą siekiant
tikslų ir BŽŪP srityje.

Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio
rodikliai nustatyti I priede.

Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio
rodikliai nustatyti I priede.

2.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies
keičiamas I priedas – bendrieji produkto,
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

2.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies
keičiamas I priedas – bendrieji produkto,
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami
siekiant gerinti veiklos peržiūros planą
pagal VII antraštinės dalies I skyrių,
atsižvelgti į jų taikymo patirtį ir prireikus
koreguoti tuos rodiklius ar įtraukti naujų
rodiklių.
2a.
Komisija atlieka I priede nurodytų
produkto, rezultato ir poveikio rodiklių
veiksmingumo, efektyvumo, tinkamumo ir
nuoseklumo tarpinį vertinimą, suderintą
su pagal daugiametį vertinimo planą
atliekamu veiklos rezultatų vertinimu,
kaip nustatyta 127 straipsnyje. Vertinimo
rezultatai įtraukiami į poveikio vertinimą
ir pasiūlymus dėl BŽŪP programavimo,
kuris, kaip numatyta, turėtų prasidėti
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2028 m.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Valstybės narės užtikrina, kad visu
intervencinių priemonių rengimo,
įgyvendinimo ir vertinimo etapu būtų
integruojamas lyčių aspektas siekiant
skatinti lyčių lygybę ir kovoti su
diskriminacija dėl lyties.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
9a straipsnis
Darnus vystymasis
BŽŪP strateginių planų tikslų siekiama
atsižvelgiant į darnaus vystymosi principą
ir siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos
kokybę, kaip nurodyta SESV 11
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje,
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.
Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad
rengiant ir įgyvendinant BŽŪP
konkrečius tikslus būtų skatinama laikytis
aplinkosaugos reikalavimų, išteklių
naudojimo efektyvumo, klimato kaitos
švelninimo ir prisitaikymo prie jos,
biologinės įvairovės, atsparumo
nelaimėms, rizikos mažinimo ir
prevencijos principų. Intervencinės
priemonės planuojamos ir taikomos
laikantis SESV 208 straipsnyje nustatyto
politikos suderinamumo vystymosi labui
principo. Komisija, laikydamasi V
antraštinės dalies III skyriuje nustatytos
tvarkos, tikrina, ar esama šio strateginio
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nuoseklumo.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
9b straipsnis
Atitiktis Paryžiaus susitarimui
1. BŽŪP strateginių planų tikslai
įgyvendinami laikantis Paryžiaus
susitarimo ir siekiant susitarime nustatytų
bendrųjų tikslų ir Sąjungos bei valstybių
narių nacionaliniu lygmeniu nustatytuose
įpareigojančiuose veiksmuose apibrėžtų
įsipareigojimų.
2. BŽŪP siekiama iki 2027 m. Sąjungos
žemės ūkio ir maisto sektoriuje išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
sumažinti 30 %.
3. Valstybės narės užtikrina, kad jų BŽŪP
strateginiai planai atitiktų jau patvirtintus
ilgalaikius nacionalinius tikslus,
nustatytus XI priede nurodytuose teisės
aktuose arba nustatytus pagal tuos teisės
aktus, ir šio straipsnio 2 dalyje nustatytus
tikslus.
4. Prieš patvirtindama BŽŪP strateginius
planus, Komisija užtikrina, kad taikant
visus strateginius planus ir priemones
drauge būtų galima pasiekti šiame
straipsnyje nustatytus su klimatu
susijusius tikslus.
5. Siekiant, kad Sąjungoje toliau būtų
užtikrinamos vienodos sąlygos, Komisija
užtikrina, kad kiekvienoje valstybėje
narėje būtų nustatyti panašūs
nacionaliniai su klimatu susiję tikslai ir
priemonės.
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Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
10a straipsnis
BŽŪP pasaulinis aspektas
1. Laikydamosi SESV 208 straipsnio,
Sąjunga ir valstybės narės užtikrina, kad
įgyvendinant visas BŽŪP intervencines
priemones būtų atsižvelgiama į vystomojo
bendradarbiavimo tikslus ir paisoma
teisės į maistą ir teisės į vystymąsi.
2. Valstybės narės užtikrina, kad BŽŪP
strateginiai planai kuo labiau padėtų
laiku pasiekti Darnaus vystymosi
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus
susitarime nustatytų tikslų, visų pirma 2ojo, 10-ojo, 12-ojo ir 13-ojo DVT. Todėl
BŽŪP intervencinės priemonės turi:
i) padėti kurti įvairų ir darnų žemės ūkį ir
atsparią agroekologinę praktiką tiek
Sąjungoje, tiek šalyse partnerėse;
ii) padėti išsaugoti genetinę sėklų,
auginamų kultūrų ir ūkinių bei naminių
gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių
įvairovę Sąjungoje ir šalyse partnerėse;
iii) padėti išnaudoti smulkiųjų ūkininkų ir
mažų žemės ūkio įmonių potencialą
Sąjungoje ir šalyse partnerėse, ypatingą
dėmesį skiriant ūkininkaujančioms
moterims, čiabuvių tautoms, vykdančioms
aktyvią žemės ūkio gamybos veiklą, ir
ganykline gyvulininkyste užsiimantiems
asmenims;
iv) padėti plėtoti vietos maisto sistemas ir
šalies bei regionines rinkas Sąjungoje ir
šalyse partnerėse, siekiant kuo labiau
sumažinti priklausomybę nuo maisto
importo ir trumpinti maisto tiekimo
grandines;
v) nutraukti prekybos praktiką,
iškraipančią pasaulinę prekybą žemės
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ūkio rinkose;
vi) visapusiškai integruoti klimato kaitos
švelninimo ir prisitaikymo prie jos
priemones;
vii) atitikti principą „pirmiausia –
klimatas, paskui – prekyba“.
3. BŽŪP atitiktis politikos suderinamumui
vystymosi labui vertinama reguliariai,
inter alia, naudojant duomenis, gautus
taikant 119a straipsnyje nustatytą
stebėsenos mechanizmą. Komisija teikia
Tarybai ir Europos Parlamentui ataskaitą
apie vertinimo rezultatus ir Sąjungos
atsakomąsias politikos priemones.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Principas ir taikymo sritis

Principas ir taikymo sritis

1.
Valstybės narės į savo BŽŪP
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų
sistemą, pagal kurią skiriamos
administracinės nuobaudos paramos
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67
straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP
strateginiame plane nustatytų III priede
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų
valdymo reikalavimų ir žemės geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis
sritimis:

1.
Valstybės narės į savo BŽŪP
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų
sistemą, pagal kurią taikomos
administracinės nuobaudos paramos
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas
pagal šios antraštinės dalies II ir III
skyrius arba metines išmokas pagal 65, 66
ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems, kai
taikytina, BŽŪP strateginiame plane
nustatytų III priede išvardytų Sąjungos
teisės aktais nustatytų valdymo
reikalavimų ir žemės geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės standartų, susijusių
su šiomis konkrečiomis sritimis:

a)

a)
klimatu ir aplinka, įskaitant
vandenį, orą, dirvožemį, biologinę
įvairovę ir ekosistemos paslaugas;

klimatu ir aplinka;

b)
visuomenės, gyvūnų ir augalų
sveikata;

b)
visuomenės, gyvūnų ir augalų
sveikata;

c)

c)

gyvūnų gerove.
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2.
Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos
taisyklės dėl administracinių nuobaudų turi
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus
reikalavimus.

2.
Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos
taisyklės dėl veiksmingos ir atgrasomosios
administracinių nuobaudų sistemos turi
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus
reikalavimus.

3.
Turi būti vadovaujamasi III priede
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti
valdymo reikalavimai, taikytinomis
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

3.
Turi būti vadovaujamasi III priede
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti
valdymo reikalavimai, taikytinomis
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

4.
Šiame skirsnyje teisės aktu
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės
akto reikalavimų.

4.
Šiame skirsnyje teisės aktu
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės
akto reikalavimų.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Su gera agrarine ir aplinkosaugos būkle
susijusios valstybių narių pareigos

Su gera agrarine ir aplinkosaugos būkle
susijusios valstybių narių pareigos

1.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės,
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas,
taikomas ūkininkavimo sistemas,
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu
arba regionų lygmeniu nustato
būtinuosius žemės geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės standartus, kurių
privalo laikytis paramos gavėjai.

1.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės,
pasikonsultavusios su atitinkamais
suinteresuotaisiais subjektais ir
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede
nurodytų standartų tikslą, nacionaliniu
arba regionų lygmeniu nustato su XI
priede nurodytais teisės aktais derančius
ir juos papildančius būtinuosius žemės
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartus, kurių privalo laikytis paramos
gavėjai. Siekdamos užtikrinti, kad būtų
pasiekti 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i
punktuose nustatyti konkretūs tikslai,
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valstybės narės atsižvelgia į konkrečius
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas,
taikomas ūkininkavimo sistemas,
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo
praktiką ir ūkių struktūras.
2.
Siekdamos III priede nustatytų
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali
nustatyti standartus, papildančius
nustatytuosius tame priede, kuriais
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau
valstybės narės nenustato būtinųjų
standartų, kuriais siekiama kitų nei III
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2.
Valstybės narės nenustato
būtinųjų standartų, kuriais siekiama kitų
nei III priede nustatytų pagrindinių
tikslų. Tačiau, siekdamos III priede
nustatytų pagrindinių tikslų, valstybės
narės gali nustatyti standartus, papildančius
nustatytuosius tame priede, kuriais
siekiama tų pagrindinių tikslų.
2a.
Komisija įvertina valstybių narių
nustatytus standartus laikydamasi 106
straipsnyje nustatytos tvarkos ir
atsižvelgdama į reikalaujamą standarto
veiksmingumą bei esamas alternatyvas.

3.
Valstybės narės nustato sistemą,
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone
maisto medžiagų naudojimui valdyti,
laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų
su turiniu ir funkcijomis susijusių
reikalavimų.

3.
Valstybės narės nustato sistemą,
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III
priede nurodyta Ūkių tvarumo ir sąnaudų
mažinimo priemone maisto medžiagų
naudojimui valdyti, laikydamosi tame
priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir
funkcijomis susijusių reikalavimų.
Siekdama užtikrinti, kad ši priemonė būtų
veiksmingai naudojama ir įgyvendinama,
Komisija nustato pakankamą pereinamąjį
laikotarpį valstybėms narėms.

Komisija gali teikti valstybėms narėms
paramą tai priemonei parengti ir duomenų
saugojimo bei tvarkymo paslaugų
reikalavimams įvykdyti.

Komisija gali teikti valstybėms narėms
paramą tai priemonei parengti ir duomenų
saugojimo bei tvarkymo paslaugų
reikalavimams įvykdyti.

4.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės,
kuriomis, be kita ko, pagal III priede
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę
daugiamečių žolynų dalį
reglamentuojančios sistemos elementai,
ataskaitiniai metai bei konversijos
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės
maisto medžiagų naudojimui valdyti
forma, papildomi būtinieji elementai bei

4.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės,
kuriomis, be kita ko, nustatomi santykinę
daugiamečių žolynų dalį
reglamentuojančios sistemos elementai,
Ūkių tvarumo ir sąnaudų mažinimo
priemonės maisto medžiagų naudojimui
valdyti forma, papildomi būtinieji
elementai bei funkcijos.
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funkcijos.
Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriais šis reglamentas papildomas
taisyklėmis dėl geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės force majeure,
pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, epidemijų
ir augalų ligų, atvejais.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Ūkių konsultavimo paslaugos

Ūkių konsultavimo paslaugos

1.
Valstybės narės į BŽŪP strateginį
planą įtraukia sistemą, pagal kurią
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP
teikiamos paramos gavėjams teikiamos
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių
valdymo paslaugos (toliau – ūkių
konsultavimo paslaugos).

1.
Valstybės narės į BŽŪP strateginį
planą įtraukia sistemą, pagal kurią
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP
teikiamos paramos gavėjams, įskaitant, kai
taikytina, miškų savininkus, teikiamos
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių
valdymo paslaugos (toliau – ūkių
konsultavimo paslaugos).

2.
Ūkių konsultavimo paslaugos turi
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti
pateikiama naujausia atliekant mokslinius
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta
technologinė ir mokslinė informacija. Tos
paslaugos turi būti integruotos į
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų,
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl.
santr. AKIS).

2.
Ūkių konsultavimo paslaugos turi
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei
socialinį aspektus, palengvinti įgūdžių ir
žinių, reikalingų siekiant vykdyti tausią
gamybą mažomis sąnaudomis, įgijimą
pasinaudojant naujausia atliekant
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas
gauta technologine ir moksline
informacija. Tos paslaugos turi būti
integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio
konsultantų, mokslininkų, ūkininkų
organizacijų ir kitų atitinkamų
suinteresuotųjų subjektų teikiamas
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

3.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę
į jokį interesų konfliktą.

3.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę
į jokį interesų konfliktą, taip pat kad ūkių
konsultavimo paslaugos atitiktų ūkių ir
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gamybos modelių įvairovę.
3a.
Komisija nustato būtiniausius ūkių
konsultavimo tarnybų standartus,
susijusius su teikiamų konsultacijų
kokybe, nepriklausomumu ir teritorine
aprėptimi.
4.
Ūkių konsultavimo paslaugos turi
apimti bent:

4.
Ūkių konsultavimo paslaugos turi
apimti bent:

a)
visus BŽŪP strateginiame plane
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir
valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal
paramos sąlygų sistemą taikomus
reikalavimus bei standartus ir paramos
sistemų taikymo sąlygas, taip pat
informaciją apie finansines priemones ir
verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP
strateginį planą;

a)
visus BŽŪP strateginiame plane
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir
valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal
paramos sąlygų sistemą taikomus
reikalavimus bei standartus ir paramos
sistemų taikymo sąlygas, taip pat
informaciją apie finansines priemones ir
verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP
strateginį planą;

b)
valstybių narių nustatytus
Direktyvos 2000/60/EB, Direktyvos
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB,
Direktyvos 2008/50/EB, Direktyvos (ES)
2016/2284, Reglamento (ES) 2016/2031,
Reglamento (ES) 2016/429, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1107/200930 55 straipsnio ir
Direktyvos 2009/128/EB įgyvendinimo
reikalavimus;

b)
valstybių narių nustatytus
Direktyvos 2000/60/EB, Direktyvos
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB,
Direktyvos 2008/50/EB, Direktyvos (ES)
2016/2284, Reglamento (ES) 2016/2031,
įgyvendinimo reglamentų (ES) 2013/485,
2018/783, 2018/784 ir 2018/785,
Reglamento (ES) 2016/429, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1107/200930, Direktyvos 2009/128/EB,
Direktyvos 98/58/EB, Direktyvos
1999/74/EB, Direktyvos 2007/43/EB,
Direktyvos 2008/119/EB, Direktyvos
2008/120/EB, Reglamento (EB) 2008/543
ir Reglamento (EB) Nr. 1/2005
įgyvendinimo reikalavimus, sykiu
skatinant pereiti prie agroekologinės
praktikos;
ba)
perėjimą prie agroekologinės
praktikos, įskaitant agrarinę
miškininkystę, ir jos palaikymą;
bb)
12 straipsnio 3 dalyje nurodytą
Ūkių tvarumo ir sąnaudų mažinimo
priemonę maisto medžiagų ir augalų
apsaugos produktų naudojimui valdyti;

c)
ūkininkavimo praktiką, kuria
vengiama atsparumo antimikrobinėms
medžiagoms, kaip nustatyta Komunikate
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c)
ūkininkavimo praktiką, kuria
vengiama atsparumo antimikrobinėms
medžiagoms, kaip nustatyta Komunikate
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„Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas
Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų
planas“31;

„Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas
Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų
planas“31;

d)
70 straipsnyje nurodytą rizikos
valdymą;

d)
70 straipsnyje nurodytą rizikos
valdymą;

e)
paramą inovacijoms diegti, visų
pirma 114 straipsnyje nurodytos Europos
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo
ir tvarumo srityje veiklos grupių
projektams rengti ir įgyvendinti;

e)
paramą inovacijoms diegti, visų
pirma 114 straipsnyje nurodytos Europos
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo
ir tvarumo srityje veiklos grupių
projektams rengti ir įgyvendinti;

f)
skaitmeninių technologijų plėtrą
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, kaip
nurodyta 102 straipsnio b punkte.

f)
skaitmeninių technologijų plėtrą
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, kaip
nurodyta 102 straipsnio b punkte;
fa)
paramą ir pagalbą jauniesiems
ūkininkams ir naujiems rinkos dalyviams
per penkerius metus nuo jų verslo
pradžios;
fb)
gamintojų organizacijų steigimą ir
plėtrą.

______________________

______________________

30

2009 m. spalio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

30

______________________

______________________

31

31

2009 m. spalio 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

„Bendros sveikatos koncepcija
grindžiamas Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms (AAM)
veiksmų planas“ (COM(2017) 339 final).

„Bendros sveikatos koncepcija
grindžiamas Europos kovos su atsparumu
antimikrobinėms medžiagoms (AAM)
veiksmų planas“ (COM(2017) 339 final).

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 1 skyriaus 3 a skirsnio (naujo) 13 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
3a skirsnis
Ekologinis ūkininkavimas
13a straipsnis
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Ekologinis ūkininkavimas
Ekologinis žemės ūkis, kaip apibrėžta
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) 2018/8481a, yra
sertifikuota ūkininkavimo sistema, kuri
gali būti naudinga siekiant įvairių
konkrečių BŽŪP tikslų, kurie išvardyti šio
reglamento 6 straipsnio 1 dalyje.
Atsižvelgiant į ekologinio ūkininkavimo
naudą, taip pat į didėjančią paklausą, kuri
ir toliau viršija gamybos augimą,
valstybės narės įvertina, kiek paramos
reikės skirti žemės ūkio paskirties žemei,
valdomai pagal ekologinio sertifikavimo
sistemą. Valstybės narės į savo BŽŪP
strateginius planus įtraukia ekologinio
sektoriaus gamybos analizę, analizuoja
tikėtiną paklausą ir jų teikiamas
galimybes pasiekti BŽŪP tikslus ir
nustato tikslus, siekdamos padidinti
ekologiškai valdomų žemės ūkio paskirties
žemės plotų dalį, taip pat sukurti visą
ekologišką tiekimo grandinę. Remdamosi
šiuo vertinimu, valstybės narės nustato
atitinkamą paramos, kuri reikalinga
siekiant pereiti prie ekologinio
ūkininkavimo ir jį išlaikyti ir kuri būtų
skiriama pagal 65 straipsnyje nurodytas
kaimo plėtros priemones arba 28
straipsnyje nurodytas ekologines sistemas
arba apjungus abi priemones, dydį ir
užtikrina, kad numatyti biudžetai atitiktų
tikėtiną ekologinės gamybos augimo lygį.
___________________
1a

2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2018/848 dėl ekologinės gamybos ir
ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Tiesioginių išmokų intervencinių
priemonių rūšys

Tiesioginių išmokų intervencinių
priemonių rūšys

1.
Šiame skyriuje intervencinės
priemonės gali būti atsietosios ir
susietosios tiesioginės išmokos.

1.
Šiame skyriuje intervencinės
priemonės gali būti atsietosios ir
susietosios tiesioginės išmokos.

2.
šios:

2.
šios:

Atsietosios tiesioginės išmokos yra

Atsietosios tiesioginės išmokos yra

a)
bazinė pajamų parama tvarumui
didinti;

a)
bazinė pajamų parama tvarumui
didinti;

b)
papildoma pajamų perskirstymo
parama tvarumui didinti;

b)
papildoma pajamų perskirstymo
parama tvarumui didinti;

c)
papildoma pajamų parama
jauniesiems ūkininkams;

c)
papildoma pajamų parama
jauniesiems ūkininkams;

d)
klimatui ir aplinkai naudingos
sistemos.

d)
klimatui ir aplinkai naudingos
sistemos.

3.
šios:

Susietosios tiesioginės išmokos yra

3.
šios:

Susietosios tiesioginės išmokos yra

a)

susietoji pajamų parama;

a)

susietoji pajamų parama;

b)

specialioji išmoka už medvilnę.

b)

specialioji išmoka už medvilnę.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
14a straipsnis
EŽŪGF išmokos, skirtos pajamų
paramai, negali būti skiriamos šių
kategorijų paramos gavėjams:
a) nacionalinio ar regioninio lygio
politikams ar valstybės tarnautojams,
kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai
atsakingi už BŽŪP subsidijų paskirstymo
planavimą, valdymą ar priežiūrą;
b) a punkte nurodytų asmenų šeimos
nariams.
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Pagrindimas
Atsižvelgiant į plačiai paplitusią interesų konflikto problemą nepageidautina, kad sprendimus
dėl pajamų paramos teikimo priimtų žemės ūkio ministrai, valdininkai, parlamentų žemės
ūkio komitetų nariai ar jų šeimos nariai.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Išmokų sumažinimas

Išmokų sumažinimas

1.
Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais
kalendoriniais metais ir viršijančią
60 000 EUR, valstybės narės sumažina
taip:

1.
Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais
kalendoriniais metais, valstybės narės
apriboja iki 80 000 EUR.

a)
ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000
EUR;
b)
ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000
EUR;
c)
ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000
EUR;
d)
100 %, jei skirtina suma viršija
100 000 EUR.
2.
Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės
narės iš tiesioginių išmokų sumos, skirtinos
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais
kalendoriniais metais, atima:

2.
Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės
narės iš tiesioginių išmokų sumos, skirtinos
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais
kalendoriniais metais, atima mokėjimų,
skirtų 28 straipsnyje nurodytoms klimatui
ir aplinkai naudingoms sistemoms, sumą.

a)
su ūkininko deklaruota žemės ūkio
veikla susijusius darbo užmokesčius,
įskaitant su įdarbinimu susijusius
mokesčius bei socialines įmokas, ir
b)
lygiavertes reguliaraus ir
neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias
su žemės ūkio veikla, kurią vykdo
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atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys,
negaunantys darbo užmokesčio arba
gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už
suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau
besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo
rezultatais.
Valstybės narės a ir b punktuose
nurodytas sumas apskaičiuoja su
nacionaliniu ar regiono lygmeniu
vykdoma žemės ūkio veikla susijusius
vidutinius standartinius darbo
užmokesčius padaugindamos iš
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių
darbo vienetų.
3.
Sumažinus išmokas numatomomis
gauti lėšomis pirmiausia turi būti
finansuojama papildoma pajamų
perskirstymo parama tvarumui didinti, o
paskui – kitos prie atsietųjų tiesioginių
išmokų priskiriamos intervencinės
priemonės.

3.
Sumažinus išmokas numatomomis
gauti lėšomis pirmiausia turi būti
finansuojamos klimatui ir aplinkai
naudingos sistemos, o paskui, perkeliant
lėšas, IV skyriuje nurodytų rūšių
intervencinės priemonės pagal EŽŪFKP.
Toks lėšų perkėlimas į EŽŪFKP
įtraukiamas į BŽŪP strateginio plano
finansines lenteles ir 2023 m. gali būti
peržiūrėtas pagal 90 straipsnį. Tokiam
perkėlimui netaikomos 90 straipsnyje
nustatytos didžiausios lėšų perkėlimo iš
EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir
panaudoti IV skyriuje nurodytų rūšių
intervencinėms priemonėms finansuoti.
Toks lėšų perkėlimas į EŽŪFKP
įtraukiamas į BŽŪP strateginio plano
finansines lenteles ir 2023 m. gali būti
peržiūrėtas pagal 90 straipsnį. Tokiam
perkėlimui netaikomos 90 straipsnyje
nustatytos didžiausios lėšų perkėlimo iš
EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas
arba jų dalį panaudoti papildomai
perskirstomajai pajamų paramai tvarumui
didinti arba kitoms prie atsietųjų
tiesioginių išmokų priskiriamoms
intervencinėms priemonėms finansuoti.

4.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas taisyklėmis,
kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje
nustatyto išmokų sumažinimo
apskaičiavimo pagrindas, taip siekiant
užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai
paskirstytos teisę į jas turintiems paramos

4.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas taisyklėmis,
kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje
nustatyto išmokų sumažinimo
apskaičiavimo pagrindas, taip siekiant
užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai
paskirstytos teisę į jas turintiems paramos
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gavėjams.

gavėjams.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
3a.
Pagal šį poskirsnį skiriama
parama jokiomis aplinkybėmis negali būti
panaudota gamybos sistemoms, kurios
turi neigiamą poveikį aplinkai ar
trečiosioms valstybėms arba neatitinka XI
priede nurodytų teisės aktų.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 b dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
3b.
Pagal šį poskirsnį skiriama
parama negali būti naudojama
koncentruoto gyvūnų šėrimo veiklai
finansuoti.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Valstybės narės gali nuspręsti
nustatyti skirtingą bazinės pajamų
paramos už hektarą sumą skirtingoms
teritorijų, kuriose esama panašių
socialinių ir ekonominių arba
agronominių sąlygų, grupėms.

Išbraukta.

Pagrindimas
Mums reikia sąžiningos BŽŪP valstybėse narėse ir tarp valstybių narių. Nepaisant
formuluotės, valstybėms narėms leidžiama išlaikyti žemumų ariamos žemės ūkininkavimo
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tendencijas, kartu diskriminuojami aktyvūs ūkininkai, kuriems kartais tenka kurti produktus
visuomenei sunkiomis sąlygomis aukštumų ganyklose arba mišrios paskirties teritorijose, ir
dažnai tai nutinka didelės gamtinės vertės žemės ūkiuose.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20 straipsnis

20 straipsnis

Teisių į išmokas vertė ir konvergencija

Teisių į išmokas vertė ir konvergencija

1.
Valstybės narės nustato teisių į
išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos
konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į
išmokas vertę proporcingai priderindamos
prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą
(ES) Nr. 1307/2013 2020 paraiškų teikimo
metams, ir susijusios išmokos už klimatui
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką,
numatytą to reglamento III antraštinės
dalies III skyriuje 2020 paraiškų teikimo
metams.

1.
Valstybės narės nustato teisių į
išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos
konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į
išmokas vertę proporcingai priderindamos
prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą
(ES) Nr. 1307/2013 2020 paraiškų teikimo
metams, ir susijusios išmokos už klimatui
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką,
numatytą to reglamento III antraštinės
dalies III skyriuje 2020 paraiškų teikimo
metams.

2.
Valstybės narės gali nuspręsti
nustatyti skirtingą teisių į išmokas vertę
pagal 18 straipsnio 2 dalį.

2.
Valstybės narės gali nuspręsti
nustatyti skirtingą teisių į išmokas vertę
pagal 18 straipsnio 2 dalį.

3.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2026
paraiškų teikimo metais nustato kiekvienos
valstybės narės arba teritorijų grupės,
apibrėžtos pagal 18 straipsnio 2 dalį,
didžiausią teisių į išmokas vertę.

3.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2026
paraiškų teikimo metais nustato kiekvienos
valstybės narės arba teritorijų grupės,
apibrėžtos pagal 18 straipsnio 2 dalį,
didžiausią teisių į išmokas vertę.

4.
Kai pagal 1 dalį nustatyta teisių į
išmokas vertė skiriasi valstybėje narėje
arba pagal 18 straipsnio 2 dalį apibrėžtoje
teritorijų grupėje, valstybės narės užtikrina,
kad teisių į išmokas vertės ir vienodos
vieneto vertės konvergencija būtų atlikta ne
vėliau kaip 2026 paraiškų teikimo metais.

4.
Kai pagal 1 dalį nustatyta teisių į
išmokas vertė skiriasi valstybėje narėje
arba pagal 18 straipsnio 2 dalį apibrėžtoje
teritorijų grupėje, valstybės narės užtikrina,
kad teisių į išmokas vertės ir vienodos
vieneto vertės konvergencija būtų atlikta ne
vėliau kaip 2026 paraiškų teikimo metais.

5.
Taikydamos 4 dalį, valstybės narės
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2026 paraiškų
teikimo metais visų teisių į išmokas vertė
sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės
planuojamos valstybės narės arba teritorijų,
apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026

5.
Taikydamos 4 dalį, valstybės narės
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2026 paraiškų
teikimo metais visų teisių į išmokas vertė
sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės
planuojamos valstybės narės arba teritorijų,
apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026
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paraiškų teikimo metų bazinės pajamų
paramos vieneto sumos, nustatytos pagal
106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP
strateginiame plane.

paraiškų teikimo metų bazinės pajamų
paramos vieneto sumos, nustatytos pagal
106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP
strateginiame plane.

6.
Valstybės narės finansuoja teisių į
išmokas vertės padidėjimą, kuris būtinas
siekiant laikytis 4 ir 5 dalių, panaudodamos
visas įmanomas lėšas, gautas taikant 3 dalį,
ir, jei būtina, sumažindamos teisių į
išmokas vieneto vertės, nustatytos pagal 1
dalį, ir vidutinės planuojamos valstybės
narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18
straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų teikimo
metų bazinės pajamų paramos vieneto
sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1
dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane,
skirtumą.

6.
Valstybės narės finansuoja teisių į
išmokas vertės padidėjimą, kuris būtinas
siekiant laikytis 4 ir 5 dalių, panaudodamos
visas įmanomas lėšas, gautas taikant 3 dalį,
ir, jei būtina, sumažindamos teisių į
išmokas vieneto vertės, nustatytos pagal 1
dalį, ir vidutinės planuojamos valstybės
narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18
straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų teikimo
metų bazinės pajamų paramos vieneto
sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1
dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane,
skirtumą.

Valstybės narės gali nuspręsti taikyti
sumažinimą visoms teisėms į išmokas,
kurių vertė nustatoma pagal 1 dalį,
viršijančioms vidutinę planuojamą
valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų
pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų
teikimo metų bazinės pajamų paramos
vieneto sumą, nustatytą pagal 106
straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP
strateginiame plane, arba jų daliai.

Valstybės narės gali nuspręsti taikyti
sumažinimą visoms teisėms į išmokas,
kurių vertė nustatoma pagal 1 dalį,
viršijančioms vidutinę planuojamą
valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų
pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų
teikimo metų bazinės pajamų paramos
vieneto sumą, nustatytą pagal 106
straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP
strateginiame plane, arba jų daliai.

7.
6 dalyje nurodytas sumažinimas
grindžiamas objektyviais ir
nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz.,
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris
negali būti mažesnis kaip 30 %.

7.
6 dalyje nurodytas sumažinimas
grindžiamas objektyviais ir
nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz.,
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris
negali būti mažesnis kaip 30 %.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ba)
a ir b punktuose nurodytais
atvejais valstybės narės gali teikti
pirmenybę moterims, kad būtų pasiektas 6
straipsnio 1 dalies h punkte nurodytas
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tikslas.
Pagrindimas
Aktyvesnis moterų dalyvavimas ekonominėje veikloje turi būti skatinamas siekiant konkrečių
tikslų, nustatytų siekiant bendrųjų tikslų.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

26 straipsnis

Papildoma pajamų perskirstymo parama
tvarumui didinti;

Papildoma pajamų perskirstymo parama
tvarumui didinti;

1.
Valstybės narės papildomą pajamų
perskirstymo paramą tvarumui didinti
(pajamų perskirstymo parama) teikia
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir
jų BŽŪP strateginiuose planuose
patikslintų sąlygų.

1.
Valstybės narės papildomą pajamų
perskirstymo paramą tvarumui didinti
(pajamų perskirstymo parama) teikia
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir
jų BŽŪP strateginiuose planuose
patikslintų sąlygų.

2.
Valstybės narės užtikrina, kad
parama būtų perskirstyta nuo didesnių ūkių
iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę
atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį
hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems
teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės
pajamų paramos išmoką.

2.
Valstybės narės užtikrina, kad
parama būtų perskirstyta nuo didesnių ūkių
iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę
atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį
hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems
teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės
pajamų paramos išmoką.

3.
Valstybės narės nustato sumą už
hektarą arba skirtingas sumas už skirtingą
hektarų skaičių, taip pat didžiausią vienam
ūkininkui priklausančių hektarų, už kuriuos
mokama pajamų perskirstymo parama,
skaičių.

3.
Valstybės narės nustato sumą už
hektarą arba skirtingas sumas už skirtingą
hektarų skaičių, taip pat didžiausią vienam
ūkininkui priklausančių hektarų, už kuriuos
mokama pajamų perskirstymo parama,
skaičių.

4.
Suma už hektarą, kurią numatoma
skirti konkrečiais paraiškų teikimo metais,
turi neviršyti tų paraiškų teikimo metų
nacionalinės vidutinės tiesioginių išmokų
už hektarą sumos.

4.
Suma už hektarą, kurią numatoma
skirti konkrečiais paraiškų teikimo metais,
turi neviršyti tų paraiškų teikimo metų
nacionalinės vidutinės tiesioginių išmokų
už hektarą sumos.

5.
Nacionalinė vidutinė tiesioginių
išmokų už hektarą suma apibrėžiama kaip
konkrečiais paraiškų teikimo metais
tiesioginėms išmokoms taikomų

5.
Nacionalinė vidutinė tiesioginių
išmokų už hektarą suma apibrėžiama kaip
konkrečiais paraiškų teikimo metais
tiesioginėms išmokoms taikomų
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nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų IV
priede, ir visų tais paraiškų teikimo metais
numatomų skirti bazinės pajamų paramos
lėšų santykis, išreikštas hektarų skaičiumi.

nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų IV
priede, ir visų tais paraiškų teikimo metais
numatomų skirti bazinės pajamų paramos
lėšų santykis, išreikštas hektarų skaičiumi.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Vykdydamos savo pareigas siekti 6
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų
savo asignavimų, valstybės narės
papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems
ūkininkams, turintiems teisę į 17
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų
paramos išmoką.

2.
Vykdydamos savo pareigas siekti 6
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius
ūkininkus“ ir tam pagal 86 straipsnio 4 dalį
skirti ne mažiau kaip 4 % tiesioginėms
išmokoms skirtų savo asignavimų,
valstybės narės papildomą pajamų paramą
gali skirti jauniesiems ūkininkams,
turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos
bazinės pajamų paramos išmoką, ir tiems,
kurie įsisteigia pirmą kartą arba buvo
įsisteigę per paskutinius penkerius metus
iki pirmosios paraiškos dėl išmokos
jauniems ūkininkams pateikimo, taikant
sąlygą, kad šios išmokos bus panaudotos
tausiai gamybai ir kad pajamos ir (arba)
finansinis turtas neviršys 15 straipsnyje
nustatytos ribos.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos,
jaunieji ūkininkai, kurie per paskutinius
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 taikymo
metus gavo to reglamento 50 straipsnyje
nurodytą paramą, gali gauti šiame
straipsnyje nurodytą paramą ne ilgiau
kaip šio straipsnio 3 dalyje nurodytą
ilgiausią galimą laikotarpį.

Pagrindimas
Jauniesiems ūkininkams, kuriems nereikia lėšų, arba tiems ūkininkams, kurie jas naudoja
intensyvinti veiklai, kuri prieštarauja 5 ir 6 straipsniuose nurodytiems tikslams, negali būti
skiriami mokesčių mokėtojų pinigai.
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Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

28 straipsnis

Klimatui ir aplinkai naudingos sistemos

Klimatui ir aplinkai naudingos sistemos

1.
Valstybės narės teikia paramą
savanoriškoms klimatui ir aplinkai
naudingoms sistemoms (toliau –
ekologinės sistemos) įgyvendinti,
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir
jų BŽŪP strateginiuose planuose
patikslintų sąlygų.

1.
Valstybės narės numato ir teikia
paramą ir nustato minimalią ne mažiau
kaip 30 % finansinę atitinkamų savo
nacionalinių asignavimų, nustatytų
IV priede, dalį, skiriamą savanoriškoms
klimatui ir aplinkai naudingoms sistemoms
(toliau – ekologinės sistemos) įgyvendinti,
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir
jų BŽŪP strateginiuose planuose
patikslintų sąlygų.

2.
Valstybės narės, taikydamos šios
rūšies intervencines priemones, remia
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius
reikalavimus atitinkančiame hektarais
išreikštame plote taikyti klimatui ir
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

2.
Valstybės narės, taikydamos šios
rūšies intervencines priemones, remia
tikruosius ūkininkus ar ūkininkų grupes,
įsipareigojusius reikalavimus
atitinkančiame hektarais išreikštame plote
taikyti, išlaikyti ir skatinti klimatui ir
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką ir
sistemas.

3.
Valstybės narės sudaro klimatui ir
aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos
rūšių sąrašą.

3.
Komisija pagal 138 straipsnį
priima deleguotuosius aktus, kuriais
papildomas šis reglamentas, ir nustato
Sąjungos klimatui ir aplinkai naudingos
žemės ūkio praktikos sąrašą,
atsižvelgdama į šio straipsnio 4 dalyje
nurodytas sąlygas.
Valstybės narės sudaro papildomus
nacionalinius klimatui ir aplinkai
naudingos žemės ūkio praktikos sąrašus
pasirinkdamos iš tos, kuri nustatyta
pirmoje pastraipoje nurodytame Sąjungos
sąraše. Valstybės narės pirmenybę teikia
sistemoms, kurios atneša bendros naudos,
skatina sąveikas ir labiau atitinka
integruotą požiūrį.
Komisija pateikia reikalingas gaires
nacionalinius sąrašus rengiančioms
valstybėms narėms, derindama veiksmus
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su Europos ir nacionaliniais bendros
žemės ūkio politikos tinklais, kaip
nurodyta 113 straipsnyje, siekdama
palengvinti keitimąsi geriausia patirtimi,
patobulinti žinių bazę ir sprendimus, kad
būtų pasiekti konkretūs su aplinka ir
klimatu susiję tikslai, nustatyti 6
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.
Ypač daug dėmesio skiriama galimam
priemonių ir sistemų, pritaikytų
konkrečioms vietos, regioninėms ar
nacionalinėms ir (arba) aplinkos
sąlygoms, atkartojimui.
Tinkamai pagrįstais atvejais papildomos
sistemos, kurios nėra įtrauktos į Sąjungos
sąrašą, gali būti įtrauktos į nacionalinius
sąrašus, Komisijai pritarus 106 ir 107
straipsniuose nustatyta tvarka.
Rengdamos sąrašus, Komisija ir valstybės
narės V antraštinės dalies III skyriuje
nurodytame procese užtikrina, kad sąrašai
būtų rengiami bendromis žemės ūkio ir
aplinkos apsaugos institucijų
pastangomis, konsultuojantis su
ekspertais.
Komisija kas (antrus) metus įvertina
nacionalinius sąrašus, atsižvelgdama į
reikalaujamą veiksmingumą, esamas
alternatyvas ir sistemų indėlį siekiant
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių
tikslų, nustatytų 6 straipsnio 1 dalies d, e
ir f punktuose. Vertinimai skelbiami
viešai, o jei nustatoma, kad sąrašas
netinkamas, arba pateikiamas neigiamas
įvertinimas, valstybės narės 107
straipsnyje nustatyta tvarka pasiūlo iš
dalies pakeistus nacionalinius sąrašus ir
sistemas.
4.
Tokia praktika turi būti siekiama
vieno ar daugiau konkrečių su aplinka ir
klimatu susijusių tikslų, nustatytų 6
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.
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4.
Tokia praktika turi būti siekiama
vieno ar daugiau konkrečių su aplinka ir
klimatu susijusių tikslų, nustatytų 6
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, ir,
siekiant f punkte nustatyto tikslo, turi būti
tinkamai atsižvelgiama į didelės gamtinės
vertės ūkininkavimą ir „Natura 2000“
ūkininkavimą.
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5.
Taikydamos šios rūšies
intervencines priemones valstybės narės
skiria tik išmokas už įsipareigojimus,
kurie:

5.
Taikydamos šios rūšies
intervencines priemones valstybės narės
skiria tik išmokas už įsipareigojimus,
kurie:

a)
viršija atitinkamus teisės aktais
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartus, nustatytus pagal šios antraštinės
dalies I skyriaus 2 skirsnį;

a)
viršija atitinkamus teisės aktais
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartus, nustatytus pagal šios antraštinės
dalies I skyriaus 2 skirsnį ir III priedą;

b)
viršija būtiniausius trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus
reikalavimus;

b)
viršija būtiniausius trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus
reikalavimus;

c)
viršija žemės ūkio paskirties žemės
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a
punktą sąlygas;

c)
viršija žemės ūkio paskirties žemės
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a
punktą sąlygas;

d)
skiriasi nuo įsipareigojimų, už
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65
straipsnį.

d)
skiriasi nuo įsipareigojimų, už
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65
straipsnį, arba juos papildo.

6.
Parama ekologinėms sistemoms
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka
už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji
mokama kaip:

6.
Parama ekologinėms sistemoms
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka
už reikalavimus atitinkantį hektarą arba už
valdą ir ji mokama kaip:

a)
šio skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą
bazinę pajamų paramą papildančios
išmokos arba

a)
šio skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą
bazinę pajamų paramą papildančios
išmokos arba

b)
išmokos, kuriomis
kompensuojamos visos paramos gavėjų
laikantis įsipareigojimų, nustatytų pagal 65
straipsnį, patirtos papildomos išlaidos ir
prarastos pajamos arba jų dalis.

b)
išmokos, kuriomis
kompensuojamos visos paramos gavėjų
laikantis įsipareigojimų, nustatytų pagal 65
straipsnį, patirtos papildomos išlaidos ir
prarastos pajamos arba jų dalis.
6a.
Valstybės narės gali reikalauti, kad
ūkininkai privalomai taikytų specialias
ekologines sistemas didelę gamtinę vertę
turinčiose vietovėse arba tais atvejais, kai
tai tinkamai pagrįsta siekiant vieno ar
daugiau 1 straipsnio 6 dalies d, e ir f
punktuose nustatytų konkrečių su aplinka
ir klimatu susijusių tikslų.
6b.
Valstybės narės neįtraukia
ekologinių sistemų į galimo išmokų
mažinimo atvejus, kaip nurodyta 15
straipsnyje, ir nenustato didžiausio galimo
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jų finansavimo lygio.
7.
Valstybės narės užtikrina, kad pagal
šį straipsnį taikomos intervencinės
priemonės derėtų su intervencinėmis
priemonėmis, taikomomis pagal 65
straipsnį.

7.
Valstybės narės užtikrina, kad pagal
šį straipsnį taikomos intervencinės
priemonės derėtų su intervencinėmis
priemonėmis, taikomomis pagal 65
straipsnį.

8.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas išsamesnėmis
taisyklėmis dėl ekologinių sistemų.

8.
Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas išsamesnėmis
taisyklėmis dėl ekologinių sistemų.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
28a straipsnis
Gamtinės ar kitokios vietovei būdingos
kliūtys
1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 dalyje
nurodytų konkrečių tikslų, šiame
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos
valstybės narės gali skirti išmokas už
gamtines ar kitokias vietovei būdingas
kliūtis.
2. Šios išmokos tikriesiems ūkininkams
skiriamos už vietoves, nustatytas pagal
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32
straipsnį.
3. Su šia intervencinių priemonių rūšimi
susijusias išmokas valstybės narės gali
skirti tik tam, kad kompensuotų dėl
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių
ar kitokių vietovei būdingų kliūčių
paramos gavėjų patirtas visas papildomas
išlaidas ir prarastas pajamas ar dalį jų.
4. 3 dalyje nurodytos papildomos išlaidos
ir prarastos pajamos apskaičiuojamos
atsižvelgiant į gamtines ar kitokias
vietovei būdingas kliūtis, lyginant su
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vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar
kitokių vietovei būdingų kliūčių.
5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto
hektarą.
6. Valstybės narės šiame straipsnyje
numatytoms intervencinėms priemonėms
nustato minimalią ir maksimalią viso
EŽŪGF įnašo procentinę dalį. Išlaidos
pastoviomis kainomis nuo Reglamento
(ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnyje
nustatytų išlaidų negali nukrypti daugiau
kaip 20 %.
Pagrindimas
Šį straipsnį perkėlus į I ramstį atsiranda daugiau lėšų pagal II ramstį įgyvendinamoms
aplinkos ir klimato sričių priemonėms.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.
Susietoji pajamų parama skiriama
kaip metinė išmoka už hektarą arba
gyvūną.

3.
Susietoji pajamų parama skiriama
kaip metinė išmoka už hektarą arba gyvūną
ir valstybės narės gali nustatyti jos
viršutinę ribą, kad užtikrintų geresnį
paramos paskirstymą.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
3a.
Pagal V antraštinės dalies III
skyrių Komisija užtikrina, kad susietoji
parama gyvulininkystei būtų skiriama tik
ūkiams, kuriuose neviršijamas nustatytas
didžiausias gyvulių tankumas tam tikram
upės baseinui, kaip apibrėžta Direktyvoje
2000/60/EB.
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Pagrindimas
Susietąja pajamų parama dažnai remiama intensyvi gyvulininkystės mėsos ir pieno gamyba
ir, siekiant sumažinti neigiamą per didelės gamybos poveikį, ypač klimatui, bet kartu ir ūkių
pajamoms, parama turi būti skiriama tik tiems ūkiams, kurie neviršija gyvulių tankumo, ir ja
padedama ūkininkams pereiti prie įvairesnių gamybos modelių. Šia apsaugos priemone taip
pat siekiama išvengti per didelės gamybos. Didžiausią galimą gyvulių tankumą galima
koreguoti atsižvelgiant į regioninius ypatumus pagal VPD numatytus upių baseinų valdymo
planus.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 b dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
3b.
Jeigu valstybė narė savo BŽŪP
strateginiame plane siūlo savanorišką
susietąją paramą, kaip numatyta 106
straipsnyje, Komisija užtikrina, kad:
a) parama atitiktų principą „nepakenk“;
b) būtų akivaizdus aplinkosaugos ar
socialinis poreikis arba nauda, pagrįsti
empiriniais, kiekybiniais ir
nepriklausomai patikrinamais įrodymais;
c) parama būtų naudojama Sąjungos
aprūpinimo maistu poreikiams tenkinti ir
neiškreiptų vidaus ar tarptautinių rinkų;
d) suteikiant susietąją pajamų paramą
nebūtų sudaromos sąlygos prekybos
padariniams, turintiems neigiamą poveikį
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus
investicijoms, gamybai ir perdirbimo
plėtrai besivystančiose šalyse partnerėse;
e) savanoriška susietoji parama nebūtų
teikiama rinkoms, kurios patiria krizę dėl
per didelės gamybos arba perteklinės
pasiūlos;
f) parama gyvulininkystės gamybai būtų
teikiama tik esant mažam gyvulių
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tankumui, atsižvelgiant į atitinkamų upių
baseinų ekologinių galimybių ribas pagal
Direktyvą 2000/60/EB, ir būtų susijusi su
pakankamu pašarų ar ganyklų plotu,
kuris išlaikomas nenaudojant išorinių
išteklių.
Įvykdžius a–f punktuose nurodytas
sąlygas Komisija gali patvirtinti arba,
derindama su ta valstybe nare, kaip
nurodyta šio reglamento 115 ir 116
straipsniuose, patikslinti tos valstybės
narės siūlomus kintamuosius.
Pagrindimas
Susietoji pajamų parama turėtų būti teikiama tik tuo atveju, jei laikomasi griežtų darnumo
kriterijų, nes dėl jos atsiranda iškraipymų tiek ES vidaus rinkoje, tiek už jos ribų, ir gamyba
perkeliama į kai kurias valstybes nares arba iš kitų valstybių narių, arba iš trečiųjų šalių.

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama
tik šiems sektoriams ir gamybai arba
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų,
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų,
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų,
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių,
trumpos rotacijos želdinių ir kitų
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius,
naudojamų produktams, galintiems
pakeisti iškastines medžiagas, gaminti.

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama
tik šiems sektoriams ir gamybai arba
konkrečiai ūkininkavimo veiklai, kuriems
taikomi griežtesni nei būtiniausi teisiniai
gyvūnų gerovės arba aplinkos standartai,
arba jei jie svarbūs dėl ekonominių,
socialinių arba aplinkosaugos priežasčių ir
jų poreikis pagrindžiamas pagal V
antraštinės dalies III skyriuje nurodytą
procedūrą remiantis empiriniais,
kiekybiniais ir nepriklausomai
patikrinamais įrodymais: javų, aliejinių
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų,
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų,
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų,
apynių, cukranendrių ir paprastųjų
trūkažolių, vaisių bei daržovių.
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Pagrindimas
Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries.
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency.
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic
Research).

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
1a.
Paramos gavėjai laikomi
atitinkančiais susietųjų išmokų skyrimo
kriterijus tik tuo atveju, jeigu jų taikomi
gamybos standartai yra griežtesni nei
atitinkami galiojantys būtiniausi aplinkos
apsaugos ir gyvūnų gerovės standartai.

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Jeigu susietoji pajamų parama
skiriama už galvijus arba avis ir ožkas,
valstybės narės nustato, kad tinkamumo
finansuoti sąlygos yra reikalavimai
identifikuoti ir įregistruoti gyvūnus pagal
atitinkamai Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/200032
arba Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 21/200433. Tačiau, nedarant poveikio
kitų taikytinų tinkamumo finansuoti
sąlygų taikymui, galvijai arba avys ir
ožkos laikomi atitinkančiais paramos
skyrimo reikalavimus, jeigu
identifikavimo ir registravimo
PE630.523v04-00
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2.
Susietoji pajamų parama gali būti
skiriama, tik jei:
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reikalavimai įvykdomi iki tam tikros
valstybių narių nustatytinos atitinkamų
paraiškų teikimo metų dienos.
a) valstybė narė įrodo, kad tai yra
vienintelė likusi galimybė, visų pirma
susijusi su ganyklų sistemomis, tais
atvejais, kai aplinkai naudingas sistemas
arba atsietųjų išmokų sistemas gali būti
sunku įgyvendinti dėl bendruomenių
ganyklų arba sezoninio gyvūnų
pervarymo į naujas ganyklas;
b) valstybė narė įrodo faktiškai patirtas
papildomas išlaidas ir prarastas pajamas
siekiant įgyvendinti konkrečius 6
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nustatytus tikslus.
__________________

__________________

32

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1760/2000 dėl aromatizuotų vyno
produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo,
ženklinimo ir geografinių nuorodų
apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 820/97 (OL L 204,
2000 8 11, p. 1).

32

33

33

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1760/2000 dėl aromatizuotų vyno
produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo,
ženklinimo ir geografinių nuorodų
apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 820/97 (OL L 204,
2000 8 11, p. 1).

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis
avių ir ožkų identifikavimo bei
registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir
direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL
L 5, 2004 1 9, p. 8)

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis
avių ir ožkų identifikavimo bei
registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir
direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL
L 5, 2004 1 9, p. 8)

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Nedarant poveikio pirmos pastraipos
nuostatoms, parama neskiriama
intensyviajai gyvūnų gamybai. Komisijai
pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas nustatytų rūšių
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intensyviosios gyvūnų gamybos
sistemomis, neatitinkančiomis susietosios
paramos skyrimo reikalavimų,
veiksmingai pašalinant galimybę skirti
paramą už pieninius gyvūnus, galvijus
arba avis ir ožkas tais atvejais, kai
nustatoma reikalavimus atitinkančių
hektarų ir gyvūnų skaičiaus neatitiktis.
Taikant šią nuostatą bus atsižvelgiama į
ganyklinės gyvulininkystės arba sezoninio
gyvūnų pervarymo į naujas ganyklas
praktiką.
Pagrindimas
Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in
existence.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
2a.
Kai susietoji pajamų parama
skiriama už galvijus arba avis ir ožkas,
valstybės narės gali remti tik tuos
ūkininkus, kurie gyvūnus šeria žole ir
gano ganyklose ir kurie pasiekia kur kas
geresnių su aplinkos apsauga arba
gyvūnų gerove susijusių rezultatų.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
2b.
Komisija ir valstybės narės šio
reglamento V antraštinėje dalyje nurodyta
tvarka užtikrina, kad į BŽŪP strateginius
planus būtų įtrauktos nuostatos, kuriomis
būtų siekiama užtikrinti, kad iki
strateginiuose planuose nurodyto
programavimo laikotarpio pabaigos
bendras gyvulių tankumas vienoje
valstybėje narėje neviršytų 0,7 sutartinio
ūkinio gyvūno vienam hektarui.
Pagrindimas

Svarbu subalansuoti gyvulininkystės ir augalininkystės gamybą. BŽŪP yra precedentas, kai
gyvulių tankumas buvo nustatytas dešimtmečiui nuo 2003 m. Eurostato duomenimis, šiuo
metu vidutinis bendras gyvulių tankumas valstybėse narėse yra 0,75 sutartinio ūkinio gyvūno
vienam hektarui.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 c dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
2c.
Koncentruoto gyvūnų šėrimo
veikla neatitinka susietosios paramos
skyrimo reikalavimų.
Pagrindimas

Būtina iš naujo subalansuoti gyvulininkystės ir augalininkystės gamybą užtikrinant, kad
viename ūkyje daugiametės ganyklos arba laikino žolyno baziniame pašarų plote nebūtų
pernelyg daug gyvulių, pavyzdžiui, atrajotojų. Tai padės apriboti struktūrinį gamybos
perteklių, taip pat sumažinti aplinkos taršą perteklinėmis maistinėmis medžiagomis ir poveikį
klimatui.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
31a straipsnis
Stebėsena
Stebėdamos politikos suderinamumą
vystymosi labui, kaip nurodyta 119a
straipsnyje, valstybės narės ir Komisija
stebi, kaip naudojamasi skirta susietąja
parama. Nustačius neigiamą poveikį,
susietoji parama atitinkamam sektoriui
nutraukiama arba atitinkamai
sumažinama, kad būtų laikomasi pirmiau
nurodytų sąlygų.
Komisijai suteikiami įgaliojimai inicijuoti
dialogus su besivystančiomis šalimis
partnerėmis, kuriose susietosios paramos
teikimas neigiamai veikia vietos žemės
ūkio maisto produktų sektoriaus plėtrą,
kad būtų galima imtis taisomųjų
priemonių (be kita ko, gyvendinant
Sąjungos prekybos politiką) siekiant
sumažinti neigiamą poveikį.
Prireikus Komisijai pagal 138 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais šis
reglamentas papildomas priemonėmis,
kurias valstybės narės turi priimti
teikdamos susietąją pajamų paramą, kad
būtų pašalintas neigiamas poveikis šalių
partnerių žemės ūkio maisto produktų
sektoriaus plėtrai.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
Specialioji išmoka už medvilnę
skiriama už reikalavimus atitinkančio
medvilnės ploto hektarą. Reikalavimus
atitinkančiu plotu laikomas tik žemės ūkio
paskirties žemės, kurioje valstybė narė
leidžia auginti medvilnę, plotas, apsėtas

1.
Specialioji išmoka už medvilnę
skiriama už reikalavimus atitinkančio
medvilnės ploto hektarą. Reikalavimus
atitinkančiu plotu laikomas tik žemės ūkio
paskirties žemės, kurioje valstybė narė
leidžia auginti medvilnę, plotas, apsėtas
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valstybės narės leidžiamų veislių medvilne,
kuriame užaugintas derlius faktiškai
nuimamas įprastomis auginimo sąlygomis.

valstybės narės leidžiamų veislių medvilne,
kuriame užaugintas derlius faktiškai
nuimamas įprastomis auginimo sąlygomis.
Medvilnės monokultūra neįtraukiama.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ea)

ankštinių augalų sektoriuje;

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies f punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)
kituose sektoriuose, nurodytuose
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1
straipsnio 2 dalies a–h, k, m, o–t ir w
punktuose.

f)
kituose sektoriuose, nurodytuose
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1
straipsnio 2 dalies a–h, k, m, o, p, r, s ir w
punktuose.
Pagrindimas

Iš sąrašo išbraukiami q (kiauliena) ir t (paukštiena) punktai, kuriuose nurodyti produktai
niekada nebuvo subsidijuojami pagal BŽŪP ir yra gaunami vykdant intensyvaus arba
koncentruoto gyvūnų šėrimo veiklą.

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42 straipsnis

42 straipsnis

Vaisių ir daržovių sektoriuje siektini tikslai

Vaisių ir daržovių sektoriuje siektini tikslai

Vaisių ir daržovių sektoriuje turi būti
siekiama šių tikslų:

Nepaisant 5 ir 6 straipsniuose nustatytų
bendrų tikslų, vaisių ir daržovių sektoriuje
turi būti siekiama šių tikslų:
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a)
planuoti gamybą, ją pritaikyti prie
paklausos, ypač kokybės ir kiekio
atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei
investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo
kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

a)
planuoti gamybą, ją pritaikyti prie
paklausos, ypač kokybės ir kiekio
atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei
investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo
kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

b)
koncentruoti pasiūlą ir vaisių bei
daržovių sektoriaus produktų tiekimą
rinkai, be kita ko, naudojant tiesioginę
rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a ir c punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

b)
koncentruoti pasiūlą ir vaisių bei
daržovių sektoriaus produktų tiekimą
rinkai, be kita ko, naudojant tiesioginę
rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a ir c punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

c)
vykdyti tvarios gamybos metodų,
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti
novatorišką praktiką, kuria skatinamas
ekonominis konkurencingumas ir rinkos
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

c)
vykdyti tvarios gamybos metodų,
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti
novatorišką praktiką, kuria skatinamas
ekonominis konkurencingumas ir rinkos
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

d)
kurti, taikyti ir skatinti taikyti
aplinką tausojančius gamybos metodus,
aplinkai naudingą auginimo praktiką bei
gamybos metodus, tausiai naudoti gamtos
išteklius, visų pirma saugoti vandenį,
dirvožemį, orą, biologinę įvairovę ir kitus
gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6
straipsnio 1 dalies e ir f punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

d)
kurti, taikyti ir skatinti taikyti
aplinką tausojančius gamybos metodus,
aplinkai naudingą auginimo praktiką bei
gamybos metodus, tausiai naudoti gamtos
išteklius, visų pirma saugoti vandenį,
dirvožemį, orą, biologinę įvairovę ir kitus
gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6
straipsnio 1 dalies e ir f punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

e)
padėti švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta 6
straipsnio 1 dalies d punkte;

e)
padėti švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta 6
straipsnio 1 dalies d punkte;

f)
didinti produktų komercinę vertę ir
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti
produktus su saugoma kilmės vietos
nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba
produktus, kuriems taikomos nacionalinės
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6
straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

f)
didinti produktų komercinę vertę
bei įvairovę ir gerinti jų kokybę, be kita ko,
kurti produktus su saugoma kilmės vietos
nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba
produktus, kuriems taikomos nacionalinės
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6
straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

g)
skatinti parduoti šviežius ar
perdirbtus vaisių ir daržovių sektoriaus
produktus ir vykdyti susijusią rinkodarą; tie
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

g)
skatinti parduoti šviežius ar
perdirbtus vaisių ir daržovių sektoriaus
produktus ir vykdyti susijusią rinkodarą; tie
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;
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h)
didinti suvartojamų šviežių ar
perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriaus
produktų kiekį; tie tikslai susiję su 6
straipsnio i punkte nustatytu konkrečiu
tikslu;

h)
didinti suvartojamų šviežių ar
perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriaus
produktų kiekį; tie tikslai susiję su 6
straipsnio i punkte nustatytu konkrečiu
tikslu;

i)
užkirsti kelią krizėms ir jas valdyti,
taip siekiant išvengti krizių vaisių ir
daržovių rinkose arba reaguoti į jas; tie
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir
c punktuose nustatytais konkrečiais
tikslais.

i)
užkirsti kelią krizėms ir jas valdyti,
taip siekiant išvengti krizių vaisių ir
daržovių rinkose arba reaguoti į jas; tie
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir
c punktuose nustatytais konkrečiais
tikslais.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

43 straipsnis

43 straipsnis

Vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų
intervencinių priemonių rūšys

Vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų
intervencinių priemonių rūšys

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
42 straipsnio a–h punktuose nurodytų
tikslų:

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
trijų ar daugiau toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
42 straipsnio a–h punktuose nurodytų
tikslų:

a)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį
skiriant vandens ir energijos taupymui,
ekologinėms pakuotėms ir atliekų kiekio
mažinimui;

a)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį
skiriant vandens ir energijos taupymui,
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio
mažinimui ir gamybos stebėsenai;

b)
moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį
skiriant vandens ir energijos taupymui,
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio
mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos
ir pesticidų naudojimo poveikio
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių
daromos žalos prevencijai ir prie
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių
vaisių bei daržovių veislių naudojimo
skatinimui;

b)
moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį
skiriant vandens ir energijos taupymui,
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio
mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos
ir pesticidų naudojimo poveikio
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių
daromos žalos prevencijai ir prie
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių
vaisių bei daržovių veislių naudojimo
skatinimui;

c)

c)

ekologinė gamyba;
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d)

integruota gamyba;

e)
dirvožemio išsaugojimo ir jame
esančios anglies kiekio didinimo veiksmai;

e)
dirvožemio išsaugojimo ir jame
esančios anglies kiekio didinimo veiksmai;

f)
veiksmai, kuriais siekiama sukurti
ir išlaikyti buveines, kuriose vyrauja
biologinei įvairovei palankios sąlygos, arba
išsaugoti kraštovaizdį, įskaitant jo istorines
vertybes;

f)
veiksmai, kuriais siekiama sukurti
ir išlaikyti buveines, kuriose vyrauja
biologinei įvairovei palankios sąlygos, arba
išsaugoti kraštovaizdį, įskaitant jo istorines
vertybes;

g)
veiksmai, kuriais siekiama taupyti
energiją, didinti energijos vartojimo
efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių
energijos naudojimą;

g)
veiksmai, kuriais siekiama taupyti
energiją, didinti energijos vartojimo
efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių
energijos naudojimą;

h)
veiksmai, kuriais siekiama didinti
atsparumą kenkėjams;

h)
veiksmai, kuriais siekiama didinti
tvarų pasėlių atsparumą kenkėjams,
skatinant taikyti integruotąją
kenksmingųjų organizmų kontrolę;

i)
veiksmai, kuriais siekiama gerinti
vandens naudojimą ir vandentvarką,
įskaitant vandens taupymą ir vandens
nutekėjimo sistemas;

i)
veiksmai, kuriais siekiama gerinti
vandens naudojimą ir vandentvarką,
įskaitant vandens taupymą ir vandens
nutekėjimo sistemas;

j)
veiksmai ir priemonės, kuriais
siekiama mažinti susidarančių atliekų kiekį
ir gerinti atliekų tvarkymą;

j)
veiksmai ir priemonės, kuriais
siekiama mažinti susidarančių atliekų kiekį
ir gerinti atliekų tvarkymą;

k)
veiksmai, kuriais siekiama didinti
vaisių bei daržovių sektoriaus produktų
transportavimo ir saugojimo darnumą ir
veiksmingumą;

k)
veiksmai, kuriais siekiama didinti
vaisių bei daržovių sektoriaus produktų
transportavimo ir saugojimo darnumą ir
veiksmingumą;

l)
veiksmai, kuriais siekiama švelninti
klimato kaitą, prisitaikyti prie jos ir didinti
atsinaujinančiųjų išteklių energijos
naudojimą;

l)
veiksmai, kuriais siekiama švelninti
klimato kaitą, prisitaikyti prie jos ir didinti
atsinaujinančiųjų išteklių energijos
naudojimą;

m)
Sąjungos ir nacionalinių kokybės
sistemų įgyvendinimas;

m)
Sąjungos ir nacionalinių kokybės
sistemų įgyvendinimas;

n)
pardavimo skatinimas ir
informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą,
kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti
vaisių bei daržovių rinkas ir informuoti

n)
pardavimo skatinimas ir
informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą,
kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti
vaisių bei daržovių rinkas ir informuoti
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d)
integruota gamyba, siekiant kurti,
taikyti ir skatinti taikyti aplinką
tausojančius gamybos metodus, aplinkai
naudingą auginimo praktiką ir gamybos
metodus, tausiai naudoti gamtos išteklius,
visų pirma saugoti vandenį, dirvožemį ir
kitus gamtos išteklius, taip pat mažinti
priklausomybę nuo cheminių medžiagų;
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apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą
sveikatai;

apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą
sveikatai;

o)
konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, visų pirma susijusios su darniais
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie
klimato kaitos ir jos švelninimu;

o)
konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, visų pirma susijusios su produktų
kokybės palaikymu ir gerinimu,
rinkodaros sąlygų gerinimu,
agroekologija, darniais kenkėjų kontrolės
metodais bei tausiu pesticidų naudojimu,
prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos
švelninimu;

p)
mokymas ir keitimasis geriausia
patirtimi, visų pirma susiję su darniais
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie
klimato kaitos ir jos švelninimu.

p)
mokymas ir keitimasis geriausia
patirtimi, visų pirma susiję su darniais
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu
pesticidų naudojimu, mažinant žemės ūkio
priklausomybę nuo cheminių medžiagų,
prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos
švelninimu.

2.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
42 straipsnio i punkte nurodyto tikslo:

2.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
42 straipsnio i punkte nurodyto tikslo:

a)
gamintojų organizacijų ir gamintojų
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio
pagalbos fondų įsteigimas ir (arba)
papildymas;

a)
gamintojų organizacijų ir gamintojų
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio
pagalbos fondų įsteigimas ir (arba)
papildymas;

b)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, padedančios
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų
produktų kiekius;

b)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, padedančios
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų
produktų kiekius;

c)
sodų atsodinimas, kai jis būtinas po
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių,
atlikto valstybės narės kompetentingos
institucijos nurodymu;

c)
sodų atsodinimas, kai jis būtinas po
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių,
atlikto valstybės narės kompetentingos
institucijos nurodymu;

d)
pašalinimas iš rinkos siekiant
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita
paskirtimi;

d)
pašalinimas iš rinkos siekiant
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita
paskirtimi;

e)
neprinokusių vaisių ir daržovių
derliaus nuėmimas – viso neprinokusių
netinkamos prekinės kokybės produktų,
kurie iki nuėmimo nebuvo pažeisti klimato
sąlygų, ligų ar kitų veiksnių, derliaus
nuėmimas konkrečiame plote;

e)
neprinokusių vaisių ir daržovių
derliaus nuėmimas – viso neprinokusių
netinkamos prekinės kokybės produktų,
kurie iki nuėmimo nebuvo pažeisti klimato
sąlygų, ligų ar kitų veiksnių, derliaus
nuėmimas konkrečiame plote;
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f)
vaisių ir daržovių derliaus
nenuėmimas – einamojo auginimo ciklo
atitinkamame plote nutraukimas, kai
produktai yra gerai subrendę ir yra geros
bei tinkamos prekinės kokybės, išskyrus
produktų sunaikinimą dėl klimato reiškinių
arba ligų;

f)
vaisių ir daržovių derliaus
nenuėmimas – einamojo auginimo ciklo
atitinkamame plote nutraukimas, kai
produktai yra gerai subrendę ir yra geros
bei tinkamos prekinės kokybės, išskyrus
produktų sunaikinimą dėl klimato reiškinių
arba ligų;

g)
derliaus draudimas, padedantis
apsaugoti gamintojų pajamas tais atvejais,
kai patiriama nuostolių dėl gaivalinių
nelaimių, nepalankių klimato reiškinių,
ligų arba kenkėjų antplūdžių, kuriuo
užtikrinama, kad paramos gavėjai imtųsi
būtinų rizikos prevencijos priemonių;

g)
derliaus draudimas, padedantis
apsaugoti gamintojų pajamas tais atvejais,
kai patiriama nuostolių dėl gaivalinių
nelaimių, nepalankių klimato reiškinių,
ligų arba kenkėjų antplūdžių, kuriuo
užtikrinama, kad paramos gavėjai imtųsi
būtinų rizikos prevencijos priemonių;

h)
kitų gamintojų organizacijų ir
gamintojų organizacijų asociacijų,
pripažintų pagal Reglamentą (ES)
Nr. 1308/2013, arba atskirų gamintojų
konsultuojamasis ugdymas;

h)
kitų gamintojų organizacijų ir
gamintojų organizacijų asociacijų,
pripažintų pagal Reglamentą (ES)
Nr. 1308/2013, arba atskirų gamintojų
konsultuojamasis ugdymas;

i)
trečiųjų valstybių fitosanitarijos
protokolų įgyvendinimas ir
administravimas Sąjungos teritorijoje,
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas
patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

i)
derybos dėl trečiųjų valstybių
fitosanitarijos protokolų, jų įgyvendinimas
ir administravimas Sąjungos teritorijoje,
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas
patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

j)
Sąjungos ir nacionalinių kokybės
sistemų įgyvendinimas;

j)
Sąjungos ir nacionalinių kokybės
sistemų įgyvendinimas;

k)
konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, visų pirma susijusios su darniais
kenkėjų kontrolės metodais ir tausiu
pesticidų naudojimu.

k)
konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, visų pirma susijusios su darniais
kenkėjų kontrolės metodais, integruotosios
kenksmingųjų organizmų kontrolės
įgyvendinimu ir tausiu pesticidų
naudojimu.

3.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustato
intervencines priemones pagal pasirinktas
1 ir 2 dalyse nustatytas intervencinių
priemonių rūšis.

3.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustato
intervencines priemones pagal pasirinktas
1 ir 2 dalyse nustatytas intervencinių
priemonių rūšis.

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės siekia bent vieno iš 6
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių
bitininkystės sektoriuje siektinų tikslų.

Nepaisant to, kad atsižvelgiama į 5 ir 6
straipsnius dėl bendrųjų tikslų, valstybės
narės siekia 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų
konkrečių bitininkystės sektoriuje siektinų
tikslų.

Pakeitimas101
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

49 straipsnis

49 straipsnis

Bitininkystės sektoriuje taikomų
intervencinių priemonių rūšys ir Sąjungos
finansinė parama

Bitininkystės sektoriuje taikomų
intervencinių priemonių rūšys ir Sąjungos
finansinė parama

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose kiekvienam 6
straipsnio 1 dalyje nustatytam konkrečiam
bitininkystės sektoriuje siektinam tikslui
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau
išvardytų rūšių intervencines priemones:

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose kiekvienam 6
straipsnio 1 dalyje nustatytam konkrečiam
bitininkystės sektoriuje siektinam tikslui
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau
išvardytų rūšių intervencines priemones:

a)
techninė parama bitininkams ir jų
organizacijoms;

a)
techninė parama bitininkams ir jų
organizacijoms;

b)
kovos su avilių kenkėjais ir ligomis,
ypač varoze, veiksmai;

b)
kovos su avilių kenkėjais ir ligomis,
ypač varoze, veiksmai;

c)
sezoninio avilių perkėlimo į naujas
vietas racionalizavimo veiksmai;

c)
sezoninio avilių perkėlimo į naujas
vietas racionalizavimo veiksmai;

d)
veiksmai, kuriais siekiama remti
bitininkystės produktų analizės
laboratorijas;

d)
veiksmai, kuriais siekiama remti
bitininkystės produktų analizės
laboratorijas;

e)

e)

Sąjungos bičių išteklių papildymas;

Sąjungos bičių išteklių papildymas;

f)
bendradarbiavimas su
specializuotomis įstaigomis, vykdant su
bitininkyste ir bitininkystės produktais
susijusių mokslinių tyrimų programas;

f)
bendradarbiavimas su
specializuotomis įstaigomis, vykdant su
bitininkyste ir bitininkystės produktais
susijusių mokslinių tyrimų programas;

g)

g)

rinkos stebėsenos veiksmai;

h)
veiksmai, kuriais siekiama gerinti
produktų kokybę.
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h)
veiksmai, kuriais siekiama gerinti
produktų kokybę.
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2.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pagrindžia
konkrečių tikslų ir intervencinių priemonių
rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas
intervencinių priemonių rūšis valstybės
narės nustato intervencines priemones.

2.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pagrindžia
konkrečių tikslų ir intervencinių priemonių
rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas
intervencinių priemonių rūšis valstybės
narės nustato intervencines priemones.

3.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustato
finansavimą, skiriamą tuose planuose
pasirinktų rūšių intervencinėms
priemonėms įgyvendinti.

3.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustato
finansavimą, skiriamą tuose planuose
pasirinktų rūšių intervencinėms
priemonėms įgyvendinti.

4.
Sąjungos finansinė parama 2 dalyje
nurodytoms intervencinėms priemonėms
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų
padengia valstybės narės.

4.
Sąjungos finansinė parama 2 dalyje
nurodytoms intervencinėms priemonėms
įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti
tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų
padengia valstybės narės.

5.
Rengdamos BŽŪP strateginius
planus, valstybės narės konsultuojasi su
bitininkystės sektoriaus organizacijų
atstovais.

5.
Rengdamos BŽŪP strateginius
planus, valstybės narės konsultuojasi su
bitininkystės sektoriaus organizacijų
atstovais.

6.
Valstybės narės kasmet Komisijai
praneša jų teritorijoje esančių avilių
skaičių.

6.
Valstybės narės kasmet Komisijai
praneša jų teritorijoje esančių avilių
skaičių.

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

51 straipsnis

51 straipsnis

Vyno sektoriuje siektini tikslai

Vyno sektoriuje siektini tikslai

Valstybės narės vyno sektoriuje siekia
vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Nepaisant 5 ir 6 straipsnių dėl bendrųjų
tikslų, valstybės narės vyno sektoriuje
siekia šių a ir ia punktuose nurodytų
tikslų ir vieno ar daugiau b–i punktuose
nurodytų tikslų:

a)
didinti Sąjungos vyno gamintojų
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos
vyno sektoriaus poveikio aplinkai
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais

a)
didinti Sąjungos vyno gamintojų
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos
vyno sektoriaus poveikio aplinkai
mažinimo. Tai apima aplinką tausojančių
gamybos metodų, aplinkai naudingos
auginimo praktikos ir gamybos metodų
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konkrečiais tikslais;

įgyvendinimą, tausų gamtos išteklių
naudojimą, sykiu mažinant
priklausomybę nuo pesticidų; tie tikslai
susiję su 6 straipsnio 1 dalies b–f ir h
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

b)
gerinti Sąjungos vyno įmonių
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat
didinti jų konkurencingumą, susijusį su
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara,
įskaitant energijos taupymą, visuotinį
energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo
procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a–e, g ir h punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

b)
gerinti Sąjungos vyno įmonių
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat
didinti jų ilgalaikį konkurencingumą,
susijusį su vynuogių produktų gamyba ir
rinkodara, įskaitant energijos taupymą,
visuotinį energijos vartojimo efektyvumą ir
tvarumo procesus; tie tikslai susiję su 6
straipsnio 1 dalies a–e, g ir h punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

c)
padėti atkurti pasiūlos ir paklausos
pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip
išvengti rinkos krizių; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

c)
padėti atkurti pasiūlos ir paklausos
pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip
išvengti rinkos krizių; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

d)
padėti apsaugoti Sąjungos vyno
gamintojų pajamas tais atvejais, kai jie
patiria nuostolių dėl gaivalinių nelaimių,
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ligų
ar kenkėjų antplūdžio; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu
tikslu;

d)
padėti apsaugoti Sąjungos vyno
gamintojų pajamas tais atvejais, kai jie
patiria nuostolių dėl gaivalinių nelaimių,
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ligų
ar kenkėjų antplūdžio; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu
tikslu;

e)
didinti Sąjungos vynuogių produktų
perkamumą ir konkurencingumą, visų
pirma kuriant naujoviškus produktus,
procesus bei technologijas ir pridėtinę vertę
bet kuriame tiekimo grandinės etape,
įskaitant žinių perdavimo elementą; tas
tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b,
c, e ir i punktuose nustatytais konkrečiais
tikslais;

e)
didinti Sąjungos vynuogių produktų
perkamumą ir konkurencingumą, visų
pirma kuriant naujoviškus produktus,
procesus bei technologijas ir pridėtinę vertę
bet kuriame tiekimo grandinės etape,
įskaitant žinių perdavimo elementą; tas
tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b,
c, e ir i punktuose nustatytais konkrečiais
tikslais;

f)
naudoti vyno gamybos šalutinius
produktus pramonės ir energetikos
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno
kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

f)
naudoti vyno gamybos šalutinius
produktus ir likučius pramonės ir
energetikos reikmėms, užtikrinant
Sąjungos vyno kokybę ir kartu saugant
aplinką; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1
dalies d ir e punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

g)
padėti didinti vartotojų
informuotumą apie atsakingą vyno
vartojimą ir apie Sąjungos vyno kokybės

g)
padėti didinti vartotojų
informuotumą apie atsakingą vyno
vartojimą; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio
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sistemas; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio
1 dalies b ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

1 dalies b ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

h)
didinti Sąjungos vynuogių
produktų konkurencingumą trečiosiose
valstybėse; tas tikslas susijęs su 6
straipsnio 1 dalies b ir h punktuose
nustatytais tikslais;
i)
padėti didinti gamintojų atsparumą
rinkos svyravimams; tas tikslas susijęs su 6
straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais
tikslais.

i)
padėti didinti gamintojų atsparumą
rinkos svyravimams; tas tikslas susijęs su 6
straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais
tikslais.
ia)
padėti švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos; tas tikslas susijęs su 6
straipsnio 1 dalies d punkte nustatytais
konkrečiais tikslais.

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose kiekvienam tikslui,
pasirinktam iš nustatytųjų 51 straipsnyje,
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau
nurodytų rūšių intervencines priemones:

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose kiekvienam tikslui,
pasirinktam iš nustatytųjų 51 straipsnyje,
įgyvendinti pasirenka dviejų ar daugiau
toliau nurodytų rūšių intervencines
priemones:

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies a punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)
vynuogynų restruktūrizavimas ir
konversija, įskaitant vynuogynų
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės
narės kompetentingos institucijos
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų

a)
vynuogynų restruktūrizavimas ir
konversija, įskaitant vynuogynų genetinės
įvairovės didinimą, taip pat struktūrinę
įvairovę ir nuo auginamų kultūrų
nepriklausančią biologinę įvairovę, kad
būtų užkirstas kelias monokultūriniam
kraštovaizdžiui, dirvožemio priežiūrą,
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atnaujinimą tame pačiame žemės sklype
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai
vynmedžiai natūraliai pasensta;

įskaitant vegetacinę dangą ir piktžolių
kontrolę nenaudojant pesticidų,
vynuogynų atsodinimą, kai tai būtina po
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių,
atlikto valstybės narės kompetentingos
institucijos nurodymu, arba po
savanoriško išnaikinimo atsodinimo
tikslais dėl prisitaikymo prie klimato
kaitos priežasčių, bet išskyrus įprastą
vynuogynų atnaujinimą tame pačiame
žemės sklype pagal tą pačią vynmedžių
auginimo sistemą atsodinant tos pačios
veislės vynuoges, kai vynmedžiai natūraliai
pasensta;

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama į vynuogynų restruktūrizavimo veiklą įtraukti galimybę finansuoti
savanorišką išnaikinimą siekiant atsodinti prie klimato pokyčių labiau prisitaikančius
vynuogynus.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies d punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)
derliaus draudimas nuo pajamų
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato
reiškinių, kurie gali būti prilyginami
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų
arba kenkėjų antplūdžio;

d)
derliaus draudimas nuo pajamų
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato
reiškinių, kurie gali būti prilyginami
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų
arba kenkėjų antplūdžio; draudimas
netaikomas, jei gamintojai aktyviai
nesiima priemonių šiai rizikai sumažinti;

Pagrindimas
Rizikos valdymas / draudimas neturi leisti įsisenėti neatsakingai / pasenusiai ūkininkavimo
praktikai, priešingu atveju dėl to bus smarkiai pereikvojamos vis labiau senkančių kaimo
plėtros fondų lėšos. Klimato kaita ir susiję ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai yra tapę
tikrove jau dešimt metų, todėl įgyvendinant bet kokią į ateitį orientuotą ir finansų / išteklių
požiūriu veiksmingą politiką būtų paskatinta pasirengti šiems nenumatytiems atvejams. Vietoj
to pagal BŽŪP ūkininkams turėtų būti padedama prisitaikyti prie šio klimato kaitos ir kitokio
poveikio, teikiant finansavimą pagal kitas paramos kaimo plėtrai ir ekologinėms sistemoms
dalis.
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Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies g punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)
informavimo apie Sąjungos vynus
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse,
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną
arba taikyti Sąjungos kokybės sistemas,
apimančias kilmės vietos bei geografines
nuorodas;

Išbraukta.

Pagrindimas
Galimybė finansuoti vyno reklamos priemones vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse turėtų būti
panaikinta, kad palaipsniui būtų atsisakyta su sveikata nesuderinamų subsidijų ir užtikrintas
veiksmingas viešųjų lėšų naudojimas bei įgyvendinamas politikos nuoseklumo vystymosi labui
principas.

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies h punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)
trečiosiose valstybėse vykdoma
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro
vienas ar keli iš šių veiksmų:

Išbraukta.

i)
viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo
arba reklamavimo veiksmai, kuriais visų
pirma pabrėžiami aukšti Sąjungos
produktų standartai, ypač susijusieji su
kokybe, maisto sauga ar aplinkosauga;
ii)
dalyvavimas tarptautinės svarbos
renginiuose, mugėse arba parodose;
iii)
informavimo kampanijos, visų
pirma informavimas apie Sąjungos
kokybės sistemas, apimančias kilmės
vietos bei geografines nuorodas ir
ekologinius produktus;
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iv)
naujų rinkų tyrimai, reikalingi
prekybos rinkoms plėsti;
v)
tyrimai informavimo ir pardavimo
skatinimo priemonių taikymo rezultatams
įvertinti;
vi)
techninių bylų, įskaitant
laboratorinių tyrimų ir vertinimų,
susijusių su vynininkystės metodais,
fitosanitarijos bei higienos taisyklėmis ir
kitais trečiųjų valstybių taikomais vyno
sektoriaus produktų importo
reikalavimais, dokumentus, rengimas,
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas
patekti į trečiųjų valstybių rinkas.
Pagrindimas
BŽŪP finansavimo mažinimo laikotarpiu pagal BŽŪP neturėtų būti subsidijuojama reklama
trečiosiose šalyse. Tai, kad šampano prekės ženklai, įskaitant pinigų nestokojančias stambias
tarptautines bendroves, dėl ES subsidijuojamų reklamos kampanijų yra vieni didžiausių
BŽŪP paramos gavėjų Prancūzijoje, sulaukė daug kritikos. Turime nutraukti šią praktiką ir
sustabdyti reklamos kampanijų finansavimą.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ia)
veiksmai vandens naudojimui ir
vandentvarkai gerinti, įskaitant vandens
apsaugą ir vandens nutekėjimo sistemas;

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ib)
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Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ic)
kiti veiksmai, įskaitant veiksmus,
kuriais siekiama:
i) apsaugoti dirvožemį ir didinti anglies
kiekį dirvožemyje;
ii) kurti ar išsaugoti biologinei įvairovei
palankias buveines arba prižiūrėti
natūralias gamtines zonas, įskaitant jų
istorinių ypatumų išsaugojimą;
iii) didinti atsparumą kenkėjams ir
vynmedžių ligoms;
iv) mažinti atliekų susidarymą ir gerinti
atliekų tvarkymą.

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.
Sąjungos finansinė parama derliui
apdrausti, kaip nurodyta 52 straipsnio
1 dalies d punkte, turi neviršyti:

4.
Sąjungos finansinė parama derliui
apdrausti, nurodyta 52 straipsnio 1 dalies
d punkte, mokama tik gamintojams,
taikantiems priemones, kuriomis aktyviai
mažinama arba šalinama rizika (pvz.,
apsaugomas dirvožemis, gilinamas
viršutinis dirvožemio sluoksnis, didinama
struktūrinė, biologinė ir genetinė įvairovė
kultūriniame kraštovaizdyje), ir turi
neviršyti:

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)
nuo a punkte nurodytų nuostolių ir
nuostolių, kuriuos sukelia nepalankūs
klimato reiškiniai;

i)
nuo a punkte nurodytų
neišvengiamų nuostolių ir nuostolių,
kuriuos sukelia nepalankūs klimato
reiškiniai;

Pagrindimas
Rizikos valdymas / draudimas neturi leisti įsisenėti neatsakingai / pasenusiai ūkininkavimo
praktikai, priešingu atveju dėl to bus smarkiai pereikvojamos vis labiau senkančių kaimo
plėtros fondų lėšos. Klimato kaita ir susiję ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai yra tapę
tikrove jau dešimt metų, todėl įgyvendinant bet kokią į ateitį orientuotą ir finansų / išteklių
požiūriu veiksmingą politiką būtų paskatinta pasirengti šiems nenumatytiems atvejams. Vietoj
to pagal BŽŪP ūkininkams turėtų būti padedama prisitaikyti prie šio klimato kaitos ir kitokio
poveikio, teikiant finansavimą pagal kitas paramos kaimo plėtrai ir ekologinėms sistemoms
dalis.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)
nuo gyvūnų, augalų ligų arba
kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių.

ii)
nuo gyvūnų, augalų ligų arba
kenkėjų antplūdžių padarytų neišvengiamų
nuostolių.

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.
Sąjungos finansinė parama
informavimo ir skatinimo veiksmams,
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir
h punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 %
finansuoti tinkamų išlaidų.

6.
Sąjungos finansinė parama
informavimo ir skatinimo veiksmams,
nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir
h punktuose, vykdyti turi neviršyti 20 %
finansuoti tinkamų išlaidų.
Pagrindimas

BŽŪP finansavimo mažinimo laikotarpiu šampano prekės ženklai, įskaitant pinigų
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nestokojančias stambias tarptautines bendroves, yra vieni didžiausių BŽŪP paramos gavėjų
(pavyzdžiui) Prancūzijoje, nes gauna ES subsidijuojamų reklamos kampanijų paramą. Tai
nepriimtina, todėl ES finansavimas šiai priemonei turi būti sumažintas, kad galėtų būti
panaudotas tam, kam jis tikrai būtinas.

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.
Atitinkamos valstybės narės savo
BŽŪP strateginiuose planuose nustato
mažiausią procentinę dalį išlaidų,
patiriamų vykdant veiksmus, kuriais
siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie
klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir
procesų tvarumą, mažinti Sąjungos vyno
sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti
energiją ir gerinti visuotinį jos vartojimo
efektyvumą vyno sektoriuje.

4.
Atitinkamos valstybės narės savo
BŽŪP strateginiuose planuose nustato
mažiausiai 20 % išlaidų, patiriamų
vykdant veiksmus, kuriais siekiama
apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato
kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų
tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus
poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno
sektoriuje.

Pagrindimas
Ši procentinė dalis, skiriama nustatytiems veiksmams aplinkos ir klimato srityse, yra tokia
pati, kaip ir numatytoji vaisių ir daržovių sektoriaus intervencinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
4a.
Valstybės narės užtikrina, kad
bendra metinė suma, kurią
intervencinėms priemonėms vyno
sektoriuje gauna vienas galutinis naudos
gavėjas, neviršytų 200 000 EUR.
Pagrindimas

Šiuo programavimo laikotarpiu kelis milijonų eurų skyrus keletui tai pačiai tarptautinei
bendrovei priklausančių šampano prekės ženklų, Prancūzijoje kilo pasipiktinimas. Turėtų būti
nustatytos aiškios ribos.
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Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 b dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
4b.
Parama priklauso nuo aplinkos
apsaugos ir biologinės įvairovės
reikalavimų, kurie peržengia būtiniausius
standartus, ypatingą dėmesį skiriant
kraštovaizdžio elementų išsaugojimui ir
biologinei įvairovei palankios valdymo
praktikos įgyvendinimui.

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Tikslams, pasirinktiems iš
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti
82 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė
narė savo BŽŪP strateginiame plane
pasirenka vieną ar kelias 60 straipsnyje
nurodytas intervencinių priemonių rūšis.
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių
rūšis valstybės narės nustato intervencines
priemones. 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta
valstybė narė savo BŽŪP strateginiame
plane pagrindžia tikslų, intervencinių
priemonių, kuriomis siekia tų tikslų, ir tų
priemonių rūšių pasirinkimą.

2.
Tikslams, pasirinktiems iš
nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti
82 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė
narė savo BŽŪP strateginiame plane
pasirenka dvi ar daugiau 60 straipsnyje
nurodytų intervencinių priemonių rūšių.
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių
rūšis valstybės narės nustato intervencines
priemones. 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta
valstybė narė savo BŽŪP strateginiame
plane pagrindžia tikslų, intervencinių
priemonių, kuriomis siekia tų tikslų, ir tų
priemonių rūšių pasirinkimą.

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

56 straipsnis

56 straipsnis

Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių

Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių
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sektoriuje siektini tikslai
82 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės
narės alyvuogių aliejaus ir valgomųjų
alyvuogių sektoriuje siekia vieno ar
daugiau iš šių tikslų:

Nepaisydamos 5 ir 6 straipsnių dėl
bendrųjų tikslų, 82 straipsnio 4 dalyje
nurodytos valstybės narės siekia šio
c punkte nurodyto tikslo ir gali siekti
vieno ar daugiau iš šių tikslų alyvuogių
aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje:

a)
stiprinti alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių gamybos
organizavimą ir valdymą; tas tikslas susijęs
su 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

a)
stiprinti alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių gamybos
organizavimą ir valdymą; tas tikslas susijęs
su 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

b)
gerinti alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių sektoriaus
konkurencingumą vidutinės trukmės ir
ilguoju laikotarpiu, visų pirma tą sektorių
modernizuojant; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

b)
gerinti alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių sektoriaus
konkurencingumą vidutinės trukmės ir
ilguoju laikotarpiu, visų pirma tą sektorių
modernizuojant; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

c)
mažinti alyvmedžių auginimo
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant
būtų prisidedama prie klimato srities
veiksmų; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies d ir e punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

c)
mažinti alyvmedžių auginimo
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant
būtų prisidedama prie klimato srities
veiksmų, padedama prisitaikyti prie
klimato kaitos ir ją švelninti – taip pat ir
populiarinant polikultūrinius
kraštovaizdžius – stiprinant dirvožemio
priežiūrą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies d, e ir f punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

d)
gerinti alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies f punkte
nustatytu konkrečiu tikslu;

d)
gerinti alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies f punkte
nustatytu konkrečiu tikslu;

e)
vykdyti tvarios gamybos metodų,
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti
novatorišką praktiką, kuria skatinamas
ekonominis konkurencingumas ir rinkos
pokyčiai; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio
1 dalies a, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

e)
vykdyti tvarios gamybos metodų,
įskaitant sisteminius kenkėjų kontrolės
principus, integruotąją kenkėjų kontrolę,
biologinės įvairovės palaikymą ir
atkūrimą, agroekosistemų atsparumą,
mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti,
taikyti novatorišką praktiką, kuria
skatinamas ekonominis įtraukumas ir
rinkos pokyčiai; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies a, c ir i punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

f)
taikyti krizių prevencijos ir
valdymo priemones, kuriomis siekiama

f)
taikyti krizių prevencijos ir
valdymo priemones, kuriomis siekiama
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didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į
krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų
alyvuogių rinkoje; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies h punkte nustatytu
konkrečiu tikslu.

didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į
krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų
alyvuogių rinkoje; tas tikslas susijęs su
6 straipsnio 1 dalies h punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;
fa)
apsaugoti ir stiprinti biologinę
įvairovę bei ekosistemines paslaugas,
įskaitant dirvožemio išsaugojimą.

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
56 straipsnyje nurodytiems tikslams
įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje
nurodytos valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka vieną ar
kelias 60 straipsnyje nurodytas
intervencinių priemonių rūšis. Pagal
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis
valstybės narės nustato intervencines
priemones.

1.
56 straipsnyje nurodytiems tikslams
įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje
nurodytos valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka dvi ar
daugiau 60 straipsnyje nurodytų
intervencinių priemonių rūšių. Pagal
pasirinktas intervencinių priemonių rūšis
valstybės narės nustato intervencines
priemones.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
58 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
6a SKIRSNIS
ANKŠTINIŲ AUGALŲ SEKTORIUS
58a straipsnis
Ankštinių augalų sektoriaus tikslai
Neatsižvelgdamos į 5 ir 6 straipsnių dėl
bendrųjų tikslų laikymąsi, ankštinių
augalų sektoriuje valstybės narės siekia
šių tikslų:
a) pagal sistemą turi būti didinama tvari
ankštinių augalų produkcija ir vartojimas
visoje Sąjungoje, siekiant didesnio
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savarankiškumo maisto ir pašarų srityje
pagal I priede išdėstytus tikslus;
b) šia išmoka remiami lauko ankštiniai
augalai turi būti mažiausiai ketverių metų
sėjomainos arba dirbamoje žemėje
esančiose laikinosiose ganyklose
augančių rūšių mišinio dalis. Tai turi būti
suderinama su klimatui ir aplinkai
skirtomis sistemomis (ekologinėmis
sistemomis) pagal 28 straipsnį, kuriomis
remiantis už ketverių ir daugiau metų
sėjomainą gali būti atlyginama. Pagal šią
sistemą taip pat gali būti atlyginama už
žemesnių augalų auginimą tarp kitų
augalų (angl. „under-cropping“) arba
skirtingų augalų auginimą viename plote
(angl. „intercropping“), pvz., naudojant
gulsčiastiebius dobilus, už kurį pagal kitas
priemones neatlyginama;
c) ganymas ganykloje, kuriai būdinga
didelė rūšių įvairovė, arba pievos, kuriai
būdinga didelė rūšių įvairovė, šienavimas
pašarui tikrai daugiametėje ganykloje,
kurios žolyne auga ankštinių rūšių
augalai, taip pat gali būti subsidijuojamas
su sąlyga, kad nevykdomas pakartotinis
arimas ir pakartotinis apsėjimas
(atnaujinimas);
d) šiomis įmokomis neturi būti remiami
monokultūriniai arba nuolatiniai
ankštinių augalų pasėliai;
e) turi būti mažinama priklausomybė nuo
koncentruotų pašarų mišinių, kurių
sudėtyje esama sojų, ypač importuotų
sojų, užaugintų žemėje, kurioje neseniai
buvo iškirstas miškas arba kurios paskirtis
buvo neseniai pakeista, vadovaujantis
15 DVT, Sąjungos įsipareigojimu visiškai
sustabdyti miškų naikinimą ir esamais
privačių bendrovių įsipareigojimais
visiškai sustabdyti miškų naikinimą;
f) maistinių medžiagų apykaitos spragos
turi būti užpildytos ir susietos su vietos bei
regioninio masto upės baseinu, kaip
nustatyta pagal Direktyvą 2000/60/EB;
g) turi būti stiprinamos vietos ir
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regioninės maisto ir pašarų rinkos bei
prie vietos sąlygų prisitaikiusios mažai
sąnaudų reikalaujančios sėklų rūšys.
Šiame sektoriuje finansuojamos
priemonės turi būti suderinamos su
Sąjungos įsipareigojimais ir teisės aktais
klimato ir aplinkos politikos srityse, jos
negali tapti tiesioginio ar netiesioginio
žemės naudojimo keitimo priežastimi ir
turi daryti tikrai teigiamą poveikį bendro
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio požiūriu, kaip numatyta pagal
Pasaulinį biosferos valdymo modelį
(GLOBIOM).

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
58 b straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
58b straipsnis
Intervencinių priemonių rūšys
Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose
planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių
toliau išvardytų rūšių intervencines
priemones, kuriomis siekia 58a straipsnio
tikslų:
a) investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą; moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė gamyba bei kiti veiksmai,
įskaitant veiksmus siekiant:
i) išsaugoti dirvožemį, įskaitant tikrą ir
įrodytą anglies kiekio dirvoje didinimą
atsisakant sisteminio pesticidų
naudojimo;
ii) didinti vandens naudojimo ir
vandentvarkos veiksmingumą, įskaitant
vandens taupymą;
iii) skatinti naudoti veisles ir valdymo
praktiką, pritaikytas prie kintančių
klimato sąlygų;
iv) gerinti valdymo praktiką, kad didėtų
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augalų atsparumas ir mažėtų jų
jautrumas kenkėjams;
v) mažinti pesticidų naudojimą ir
priklausomybę nuo jų;
vi) kurti biologinei įvairovei palankias
žemės ūkio buveines ir jomis rūpintis
nenaudojant pesticidų;
b) teikti konsultavimo paslaugas ir
techninę pagalbą – visų pirma
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos
švelninimo klausimais bei klausimais dėl
to, kaip ūkininkui pasirinkti tinkamiausią
sėjomainą;
c) mokymai, įskaitant instruktažą ir
geriausios praktikos mainus;
d) ekologinė gamyba ir metodai;
e) veiksmai, kuriais būtų siekiama
tvaresnio ir veiksmingesnio produktų
transportavimo bei saugojimo.

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

59 straipsnis

59 straipsnis

Kituose sektoriuose siektini tikslai

Kituose sektoriuose siektini tikslai

Valstybės narės kituose 39 straipsnio
f punkte nurodytuose sektoriuose siekia
vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Neatsižvelgdamos į 5 ir 6 straipsnius dėl
bendrųjų tikslų, valstybės narės siekia šių
d ir e punktuose nurodytų tikslų ir gali
siekti vieno ar daugiau kitų tikslų kituose
39 straipsnio f punkte nurodytuose
sektoriuose:

a)
planuoti gamybą, ją pritaikyti prie
paklausos, ypač kokybės ir kiekio
atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei
investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo
kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

a)
planuoti gamybą, ją pritaikyti prie
paklausos, ypač kokybės, įvairovės ir
kiekio atžvilgiu, optimizuoti gamybos
išlaidas bei investicijų grąžą ir stabilizuoti
gamintojo kainas; tie tikslai susiję su
6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir i punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

b)

b)

koncentruoti pasiūlą ir atitinkamų
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produktų tiekimą rinkai; tie tikslai susiję su
6 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

produktų tiekimą rinkai; tie tikslai susiję su
6 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose
nustatytais konkrečiais tikslais;

c)
vykdyti tvarios gamybos metodų,
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti
novatorišką praktiką ir gamybos metodus,
kuriais skatinamas ekonominis
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir
i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c)
vykdyti tvarios gamybos metodų,
įskaitant agrarinę miškininkystę,
atsparumą kenkėjams, dirvožemio
priežiūrą, įskaitant augalinę dangą,
mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti,
taikyti novatorišką praktiką ir gamybos
metodus, kuriais skatinamas ilgalaikis
ekonominis konkurencingumas ir rinkos
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies a, c ir i punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

d)
kurti, taikyti ir skatinti taikyti
aplinką tausojančius gamybos metodus,
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai
naudoti gamtos išteklius, visų pirma
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies e ir f punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

d)
kurti, taikyti ir skatinti taikyti
aplinką tausojančius gamybos metodus,
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams ir
ligoms atsparią ir aplinkai naudingą
auginimo praktiką – taip pat ir skatinant
integruotąją kenkėjų kontrolę – bei
gamybos metodus, biologinio saugumo ir
atsparumo gyvūnų ligoms gerinimo
priemones mažinant antibiotikų
naudojimą, aplinkai nekenksmingu būdu
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei
atliekas, atkurti ir tausiai naudoti gamtos
išteklius, visų pirma saugoti vandenį,
dirvožemį ir kitus gamtos išteklius, mažinti
išmetamų teršalų kiekį ir efektyviai vartoti
energiją; tie tikslai susiję su 6 straipsnio
1 dalies e ir f punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais;

e)
padėti švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta
6 straipsnio 1 dalies d punkte;

e)
padėti švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta
6 straipsnio 1 dalies d punkte;

f)
didinti produktų komercinę vertę ir
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti
produktus su saugoma kilmės vietos
nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba
produktus, kuriems taikomos nacionalinės
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su
6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

f)
didinti produktų komercinę vertę ir
gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti
produktus su saugoma kilmės vietos
nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba
produktus, kuriems taikomos nacionalinės
kokybės sistemos; tie tikslai susiję su
6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu
konkrečiu tikslu;

g)
reklamuoti vieną ar kelis
40 straipsnio f punkte nurodytų sektorių
produktus ir vykdyti prekybą jais; tie
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir
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c punktuose nustatytais konkrečiais
tikslais;
h)
taikyti krizių prevencijos ir rizikos
valdymo priemones, kuriomis siekiama
išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio
f punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a, b ir c punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais.

h)
taikyti krizių prevencijos ir rizikos
valdymo priemones, kuriomis siekiama
išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio
f punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1
dalies a, b ir c punktuose nustatytais
konkrečiais tikslais.

Pakeitimas124
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

60 straipsnis

60 straipsnis

Intervencinių priemonių rūšys

Intervencinių priemonių rūšys

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
59 straipsnio a–g punktuose nurodytų
tikslų:

1.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
dviejų ar daugiau toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
59 straipsnio a–g punktuose nurodytų
tikslų:

a)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė gamyba, taip pat kiti
veiksmai, įskaitant veiksmus, kuriais
siekiama:

a)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė gamyba, taip pat kiti
veiksmai, įskaitant veiksmus, kuriais
siekiama:

i)
apsaugoti dirvožemį, be kita ko,
didinant dirvožemyje esančios anglies
kiekį;

i)
apsaugoti dirvožemį ir atkurti
dirvožemio derlingumą bei struktūrą, be
kita ko, didinant dirvožemyje esančios
anglies kiekį ir mažinant teršalų kiekį
tręšiamuosiuose produktuose;

ii)
gerinti vandens naudojimą ir
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir
vandens nutekėjimo sistemas;

ii)
gerinti vandens naudojimą ir
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir
vandens nutekėjimo sistemas;

iii)
vengti pavojingų meteorologinių
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas prie
kintančių klimato sąlygų;

iii)
vengti pavojingų meteorologinių
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas prie
kintančių klimato sąlygų;

iv)
taupyti energiją ir didinti jos
vartojimo efektyvumą;

iv)
taupyti energiją ir didinti jos
vartojimo efektyvumą;
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v)

naudoti ekologines pakuotes;

v)
mažinti atliekas ribojant pakuočių
naudojimą ir naudoti ekologines pakuotes;

vi)
saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti
jų gerovę;

vi)
saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti
jų gerovę, įskaitant tvarų tropinių ir
zoonozinių ligų valdymą bei prevenciją;

vii)
mažinti atliekų kiekį ir geriau
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei
atliekas;

vii)
mažinti išmetamųjų teršalų ir
atliekų kiekį bei geriau naudoti ir tvarkyti
šalutinius produktus bei atliekas;

(viii)

(viii) didinti augalų atsparumą
kenkėjams skatinant integruotąją kenkėjų
kontrolę, įskaitant tinkamą valdymo ir
auginimo praktiką;

didinti atsparumą kenkėjams;

ix)
mažinti pesticidų naudojimo
keliamą riziką ir poveikį;

ix)
reikšmingai mažinti pesticidų
naudojimą;
ixa) gerinti atsparumą gyvūnų ligoms
ir mažinti antibiotikų naudojimą;

xi)
kurti ir išlaikyti buveines, kuriose
vyrauja biologinei įvairovei palankios
sąlygos;

xi)
kurti ir išlaikyti buveines, kuriose
vyrauja biologinei įvairovei palankios
sąlygos;

b)
konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, kuriomis visų pirma padedama
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją
švelninti;

b)
konsultavimo paslaugos ir techninė
parama, visų pirma produkcijos kokybės,
biologinės įvairovės ir aplinkos, klimato
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos
klausimais; kova su kenkėjais ir gyvūnų
ligomis;

c)
rengti mokymus, įskaitant
instruktažą ir geriausios praktikos mainus;

c)
rengti mokymus, įskaitant
instruktažą ir geriausios praktikos mainus,
visų pirma ekologinio ūkininkavimo,
gamtinės žemdirbystės dizaino ir anglies
kiekio didinimo praktikos srityse;

d)

d)

ekologinė gamyba;

e)
veiksmai, kuriais didinamas vieno
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų
sektorių produktų transportavimo ir
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

ekologinė gamyba;

e)
veiksmai, kuriais didinamas vieno
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų
sektorių produktų transportavimo ir
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

f)
reklama, komunikacija ir
rinkodara, įskaitant veiksmus ir veiklą,
kuriais pirmiausia būtų siekiama didinti
vartotojų informuotumą apie Sąjungos
kokybės sistemas ir sveikos mitybos svarbą
bei įvairinti rinkas;
g)
Sąjungos ir nacionalinių kokybės
sistemų įgyvendinimas;
AD\1181813LT.docx

g)
Sąjungos ir nacionalinių kokybės
sistemų įgyvendinimas;
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h)
atsekamumo ir sertifikavimo
sistemų, visų pirma galutiniams
vartotojams parduodamų produktų kokybės
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

h)
atsekamumo ir sertifikavimo
sistemų, visų pirma galutiniams
vartotojams parduodamų produktų kokybės
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

2.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo:

2.
Valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose pasirenka taikyti
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių
intervencines priemones, kuriomis siekia
59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo:

a)
gamintojų organizacijų, pripažintų
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013,
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas
ir (arba) papildymas;

a)
gamintojų organizacijų, pripažintų
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013,
savitarpio pagalbos fondų įsteigimas
ir (arba) papildymas;

b)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, padedančios
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų
produktų kiekius;

b)
investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, padedančios
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų
produktų kiekius;

c)
bendras gamintojų organizacijos
arba jos narių pagamintų produktų
sandėliavimas;

c)
bendras gamintojų organizacijos
arba jos narių pagamintų produktų
sandėliavimas;

d)
sodų atsodinimas, kai jis būtinas po
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių,
atlikto valstybės narės kompetentingos
institucijos nurodymu, arba siekiant
prisitaikyti prie klimato kaitos;

d)
sodų ar alyvmedžių giraičių
atsodinimas, kai jis būtinas po privalomo
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės
narės kompetentingos institucijos
nurodymu, arba siekiant prisitaikyti prie
klimato kaitos;

e)
pašalinimas iš rinkos siekiant
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita
paskirtimi;

e)
pašalinimas iš rinkos siekiant
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita
paskirtimi;

f)
neprinokusių vaisių ir daržovių
derliaus nuėmimas – viso neprinokusių
netinkamos prekinės kokybės produktų,
kurie iki nuėmimo nebuvo pažeisti klimato
sąlygų, ligų ar kitų veiksnių, derliaus
nuėmimas konkrečiame plote;

f)
neprinokusių vaisių ir daržovių
derliaus nuėmimas – viso neprinokusių
netinkamos prekinės kokybės produktų,
kurie iki nuėmimo nebuvo pažeisti klimato
sąlygų, ligų ar kitų veiksnių, derliaus
nuėmimas konkrečiame plote;

g)
derliaus nenuėmimas – einamojo
auginimo ciklo atitinkamame plote
nutraukimas, kai produktai yra gerai
subrendę ir yra geros bei tinkamos prekinės
kokybės, išskyrus produktų sunaikinimą
dėl klimato reiškinių arba ligų;

g)
derliaus nenuėmimas – einamojo
auginimo ciklo atitinkamame plote
nutraukimas, kai produktai yra gerai
subrendę ir yra geros bei tinkamos prekinės
kokybės, išskyrus produktų sunaikinimą
dėl klimato reiškinių arba ligų;

h)
derliaus ir produkcijos draudimas,
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl

h)
derliaus ir produkcijos draudimas,
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl
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gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių,
kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai
imtųsi būtinų rizikos prevencijos
priemonių.

gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių,
kuriuo užtikrinama, kad visi paramos
gavėjai imtųsi būtinų rizikos prevencijos
priemonių. Draudimas netaikomas, jei
gamintojai aktyviai nesiima priemonių
savo rizikai sumažinti.

3.
Valstybės narės BŽŪP
strateginiuose planuose nurodo pasirinktus
sektorius, kuriuose jos ketina taikyti šiame
straipsnyje nustatytų rūšių intervencines
priemones. Jos pasirenka kiekviename
sektoriuje įgyvendinti vieną ar daugiau
59 straipsnyje nustatytų tikslų ir taikyti šio
straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytų rūšių
intervencines priemones. Valstybės narės
nustato kiekvienos rūšies intervencines
priemones. Valstybės narės pagrindžia
sektorių, tikslų ir intervencinių priemonių
bei jų rūšių pasirinkimą.

3.
Valstybės narės BŽŪP
strateginiuose planuose nurodo pasirinktus
sektorius, kuriuose jos ketina taikyti šiame
straipsnyje nustatytų rūšių intervencines
priemones. Jos pasirenka kiekviename
sektoriuje įgyvendinti vieną ar daugiau
59 straipsnyje nustatytų tikslų ir taikyti šio
straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytų rūšių
intervencines priemones. Valstybės narės
nustato kiekvienos rūšies intervencines
priemones. Valstybės narės pagrindžia
sektorių, tikslų ir intervencinių priemonių
bei jų rūšių pasirinkimą.
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Pasiūlymas dėl reglamento
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64 straipsnis

64 straipsnis

Kaimo plėtros intervencinių priemonių
rūšys

Kaimo plėtros intervencinių priemonių
rūšys

Šiame skyriuje nustatomos šios
intervencinių priemonių rūšys:

Šiame skyriuje nustatomos šios
intervencinių priemonių rūšys:

a)
aplinkos, klimato ir kiti valdymo
įsipareigojimai;

a)
aplinkos, klimato ir kiti aplinkai
naudingi valdymo įsipareigojimai;

b)
gamtinės ar kitokios vietovei
būdingos kliūtys;

b)
gamtinės ar kitokios vietovei
būdingos kliūtys;

c)
dėl tam tikrų privalomų
reikalavimų susidariusios nepalankios
konkrečios vietovės sąlygos;

c)
dėl tam tikrų privalomų
reikalavimų susidariusios nepalankios
konkrečios vietovės sąlygos;

d)

d)

investicijos;

e)
jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir
kaimo verslo kūrimas;
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investicijos;

e)
jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir
kaimo verslo kūrimas bei tvarus verslo
plėtojimas;
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f)

rizikos valdymo priemonės;

f)

rizikos valdymo priemonės;

g)

bendradarbiavimas;

g)

bendradarbiavimas;

h)
keitimasis žiniomis ir
informavimas.

h)
keitimasis žiniomis ir
informavimas.
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65 straipsnis

65 straipsnis

Aplinkos, klimato ir kiti valdymo
įsipareigojimai

Aplinkos, klimato ir kiti aplinkai naudingi
valdymo įsipareigojimai

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus
valdymo įsipareigojimus.

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus
aplinkai naudingus valdymo
įsipareigojimus.

2.
Į BŽŪP strateginius planus
valstybės narės įtraukia agrarinės
aplinkosaugos ir klimato srities
įsipareigojimus.

2.
Į BŽŪP strateginius planus
valstybės narės įtraukia agrarinės
aplinkosaugos ir klimato srities
įsipareigojimus, vadovaudamosi
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais.
Remiantis 86 straipsnio 2 dalies antra
pastraipa, šiems įsipareigojimams
skiriama bent 40 % EŽŪFKP lėšų.

3.
Valstybės narės gali skirti su šia
intervencinių priemonių rūšimi susijusią
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į
savo specifinius nacionalinius, regioninius
arba vietos poreikius.

3.
Valstybės narės gali skirti su šia
intervencinių priemonių rūšimi susijusią
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į
savo specifinius nacionalinius, regioninius
arba vietos poreikius.

4.
Valstybės narės išmokas skiria tik
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams,
savanoriškai prisiimantiems valdymo
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti
6 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių
tikslų.

4.
Valstybės narės išmokas skiria tik
ūkininkams ar ūkininkų grupėms ir
kitiems paramos gavėjams, savanoriškai
prisiimantiems įsipareigojimus, kurie
laikomi naudingais ir tiksliniais siekiant
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nurodytų konkrečių tikslų arba kuriais
didinama gyvūnų gerovė.

5.

5.

Taikydamos šios rūšies
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intervencines priemones valstybės narės
skiria tik išmokas už įsipareigojimus,
kurie:

intervencines priemones žemės ūkio
paskirties žemei, valstybės narės skiria tik
išmokas už įsipareigojimus, kurie nelemia
dvigubo finansavimo pagal šį reglamentą
skiriamų išmokų atžvilgiu ir kurie:

a)
viršija atitinkamus teisės aktais
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartus, nustatytus pagal šios antraštinės
dalies I skyriaus 2 skirsnį;

a)
viršija atitinkamus teisės aktais
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartus, nustatytus pagal šios antraštinės
dalies I skyriaus 2 skirsnį;

b)
viršija būtiniausius trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus
reikalavimus;

b)
viršija būtiniausius trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus
reikalavimus;

c)
viršija žemės ūkio paskirties žemės
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies
a punktą sąlygas;

c)
viršija žemės ūkio paskirties žemės
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies
a punktą sąlygas;

d)
skiriasi nuo įsipareigojimų, už
kuriuos išmokos skiriamos pagal
28 straipsnį.

d)
skiriasi nuo įsipareigojimų, už
kuriuos išmokos skiriamos pagal
28 straipsnį, arba juos papildo.

6.
Valstybės narės kompensuoja dėl
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais
valstybės narės gali skirti paramą kaip
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6.
Valstybės narės kompensuoja dėl
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas.
Valstybės narės gali padidinti
kompensaciją kaip paskatą numatydamos
papildomą priemoką už viešųjų gėrybių
teikimą, pagrįstą šiuo reglamentu
nustatytais nediskriminaciniais kriterijais
ir rodikliais, kad pasiūlytų veiksmingą
paskatą dalyvauti. Jei būtina, jos taip pat
gali apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai
pagrįstais atvejais valstybės narės gali
skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba
vienkartinę išmoką už vienetą. Išmokos
skiriamos kasmet.

7.
Valstybės narės gali skatinti taikyti
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais
grindžiamas išmokų sistemas, kad
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos
kokybės gerinimo.

7.
Valstybės narės gali skatinti taikyti
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais
grindžiamas išmokų sistemas, kad
paskatintų ūkininkus ar ūkininkų grupes
platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti
svaraus aplinkos kokybės gerinimo.

8.
Įsipareigojimai prisiimami
penkerių–septynerių metų laikotarpiui.
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai,

8.
Įsipareigojimai prisiimami
penkerių–septynerių metų laikotarpiui.
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai,
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valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį,
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams,
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai
pagrįstais atvejais valstybės narės savo
BŽŪP strateginiuose planuose gali
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų
įsipareigojimų.

valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį,
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams,
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai
pagrįstais atvejais valstybės narės savo
BŽŪP strateginiuose planuose gali
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų
įsipareigojimų.

9.
Kai su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusi parama skiriama už
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų
aplinkosaugos ir klimato srities
paslaugoms, valstybės narės nustato
išmokas už hektarą.

9.
Kai su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusi parama skiriama už
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir
metodų arba juos išlaikyti, valstybės narės
nustato išmokas už hektarą arba valdą.

9a.
Išmokos ekologiniam
ūkininkavimui paremti, kaip numatyta
šiame straipsnyje, skiriamos tikriesiems
ūkininkams, apibrėžtiems 4 straipsnio
1 dalies d punkte.
10.
Valstybės narės užtikrina, kad
asmenys, atliekantys su šia intervencinių
priemonių rūšimi susijusius veiksmus,
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti
reikalingų žinių ir informacijos.

10.
Valstybės narės užtikrina, kad
asmenys, atliekantys su šia intervencinių
priemonių rūšimi susijusius veiksmus,
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti
reikalingų žinių ir informacijos.

11.
Valstybės narės užtikrina, kad pagal
šį straipsnį taikomos intervencinės
priemonės derėtų su intervencinėmis
priemonėmis, taikomomis pagal
28 straipsnį.

11.
Valstybės narės užtikrina, kad pagal
šį straipsnį taikomos intervencinės
priemonės derėtų su intervencinėmis
priemonėmis, taikomomis pagal
28 straipsnį.
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Gamtinės ar kitokios vietovei būdingos
kliūtys
1.
Kad padėtų siekti 6 straipsnio
1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos
valstybės narės gali skirti išmokas už
gamtines ar kitokias vietovei būdingas
kliūtis.
2.
Šios išmokos tikriesiems
ūkininkams skiriamos už vietoves,
nustatytas pagal Reglamento (ES)
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.
3.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių
ar kitokių vietovei būdingų kliūčių
paramos gavėjų patirtas visas papildomas
išlaidas ir prarastas pajamas ar dalį jų.
4.
3 dalyje nurodytos papildomos
išlaidos ir prarastos pajamos
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines
ar kitokias vietovei būdingas kliūtis,
lyginant su vietovėmis, kuriose nėra
gamtinių ar kitokių vietovei būdingų
kliūčių.
5.
Išmokos skiriamos kasmet už ploto
hektarą.
Pagrindimas
Perkeliama į I ramstį (28a straipsnis).

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

67 straipsnis

67 straipsnis

Dėl tam tikrų privalomų reikalavimų
susidariusios nepalankios konkrečios

Dėl tam tikrų privalomų reikalavimų
susidariusios nepalankios konkrečios
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vietovės sąlygos

vietovės sąlygos

1.
Kad padėtų siekti 6 straipsnio
1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos
valstybės narės gali skirti išmokas už
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas,
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų
reikalavimų vykdymo.

1.
Kad padėtų siekti 6 straipsnio
1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos
valstybės narės gali skirti išmokas už
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas,
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų
reikalavimų vykdymo.

2.
Šios išmokos gali būti skiriamos
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas
nepalankių sąlygų vietoves.

2.
Šios išmokos gali būti skiriamos
ūkininkams, ūkininkų grupėms, miškų
valdytojams ir miškų valdytojų grupėms.
Deramai pagrįstais atvejais jos gali būti
skiriamos ir kitiems žemės valdytojams už
1 dalyje nurodytas nepalankių sąlygų
vietoves.

3.
Nustatydamos nepalankių sąlygų
vietoves valstybės narės gali įtraukti šias
vietoves:

3.
Nustatydamos nepalankių sąlygų
vietoves valstybės narės gali įtraukti šias
vietoves:

a)
pagal direktyvas 92/43/EEB ir
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui
priskirtus žemės ūkio paskirties ir miško
plotus;

a)
pagal direktyvas 92/43/EEB ir
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui
priskirtus žemės ūkio paskirties ir miško
plotus;

b)
kitas nustatytas gamtos apsaugos
teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ar
miškams taikomi aplinkosaugos
apribojimai, kuriais prisidedama prie
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio
įgyvendinimo, jei tos teritorijos neviršija
5 % kiekvieno BŽŪP strateginio plano
teritorinei taikymo sričiai priklausančių
nustatytų „Natura 2000“ teritorijų;

b)
kitas nustatytas gamtos apsaugos
teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ar
miškams taikomi aplinkosaugos
apribojimai, kuriais prisidedama prie
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio
įgyvendinimo, jei tos teritorijos neviršija
5 % kiekvieno BŽŪP strateginio plano
teritorinei taikymo sričiai priklausančių
nustatytų „Natura 2000“ teritorijų;

c)
pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės
baseino valdymo planus įtrauktus žemės
ūkio paskirties žemės plotus;

c)
pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės
baseino valdymo planus įtrauktus žemės
ūkio paskirties žemės plotus;
ca)
didelės gamtinės vertės plotus,
nepatenkančius į a, b ir c punktuose
nurodytą taikymo sritį.

4.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl
nepalankių atitinkamoje vietovėje
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas
PE630.523v04-00
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4.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl
nepalankių atitinkamoje vietovėje
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas
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visas papildomas išlaidas ir prarastas
pajamas ar dalį jų.

visas papildomas išlaidas ir prarastas
pajamas ar dalį jų.

5.
4 dalyje nurodytos papildomos
išlaidos ir prarastos pajamos
apskaičiuojamos:

5.
4 dalyje nurodytos papildomos
išlaidos ir prarastos pajamos
apskaičiuojamos:

a)
atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis
sąlygomis, susidariusiomis dėl
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartai, nustatyti pagal šio reglamento
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį,
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies
a punktą sąlygos;

a)
atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis
sąlygomis, susidariusiomis dėl
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartai, nustatyti pagal šio reglamento
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį,
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies
a punktą sąlygos;

b)
atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo,
susijusias su nepalankiomis sąlygomis,
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede
nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus
I skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio
paskirties žemės išlaikymo pagal šio
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą
sąlygos.

b)
atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo,
susijusias su nepalankiomis sąlygomis,
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede
nurodytą 1 VR, ir geros agrarinės ir
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus
I skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio
paskirties žemės išlaikymo pagal šio
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą
sąlygos.

6.
Išmokos skiriamos kasmet už ploto
hektarą.

6.
Išmokos skiriamos kasmet už ploto
hektarą.

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

68 straipsnis

68 straipsnis

Investicijos

Investicijos

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
AD\1181813LT.docx

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
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skirti paramą investicijoms.

skirti paramą investicijoms.

2.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
gali skirti tik investicijoms į materialųjį
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama
parama grindžiama miškotvarkos planu
arba lygiaverte priemone.

2.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
gali skirti tik investicijoms į materialųjį
ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių
tikslų, akivaizdžiai nedarant žalos
aplinkai. Miškininkystės sektoriui skiriama
parama grindžiama miškotvarkos planu
arba lygiaverte priemone.

3.
Valstybės narės sudaro netinkamų
finansuoti investicijų ir išlaidų kategorijų
sąrašą, į kurį įtraukia bent:

3.
Valstybės narės sudaro netinkamų
finansuoti investicijų ir išlaidų kategorijų
sąrašą, į kurį įtraukia bent:

a)

žemės ūkio gamybos teisių pirkimą,

a)

žemės ūkio gamybos teisių pirkimą,

b)

teisių į išmokas pirkimą,

b)

teisių į išmokas pirkimą,

c)
žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji
ūkininkai atlieka naudodamiesi
finansinėmis priemonėmis;

c)
žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji
ūkininkai atlieka naudodamiesi
finansinėmis priemonėmis;

d)
gyvūnų bei vienmečių augalų
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir
katastrofinių įvykių;

d)
gyvūnų bei vienmečių augalų
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir
katastrofinių įvykių bei su bandų apsauga
nuo plėšrūnų ir gyvūnų, kurie vietoj
mašinų naudojami sunkiai prieinamose
vietose kraštovaizdžiui apsaugoti,
apsauga;

e)
skolos palūkanas, išskyrus
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip
palūkanų normos subsidija ar garantinio
mokesčio subsidija;

e)
skolos palūkanas, išskyrus
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip
palūkanų normos subsidija ar garantinio
mokesčio subsidija;

f)
investicijas į drėkinimą, kurios yra
nesuderinamos su geros vandens telkinių
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio
1 dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą,
darančią poveikį vandens telkiniams, kurių
būklė pagal atitinkamą upių baseinų
valdymo planą yra prastesnė nei gera;

f)
investicijas į drėkinimą, kurios
netampa grynojo drėkinimui naudojamo
vandens kiekio sumažėjimo tame vandens
baseine priežastimi ir kurios yra
nesuderinamos su geros vandens telkinių
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio
1 dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą,
darančią poveikį vandens telkiniams, kurių
būklė pagal atitinkamą upių baseinų
valdymo planą yra prastesnė nei gera;

g)

g)

investicijas į didelę infrastruktūrą,
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investicijas į didelę infrastruktūrą,
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neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

h)
investicijas į miško veisimą, kurios
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos
srities tikslais, atitinkančiais tvarios
miškotvarkos principus, nustatytus
Europos miškų veisimo ir atkūrimo
gairėse.

h)
investicijas į miško veisimą ir
miško atkūrimą, kurios yra nesuderinamos
su klimato ir aplinkos srities tikslais,
atitinkančiais tvarios miškotvarkos
principus, nustatytus Europos miškų
veisimo ir atkūrimo gairėse;
ha)
investicijas į koncentruoto gyvulių
šėrimo sistemą ir į infrastruktūrą, kuri
neatitinka gyvūnų gerovės rekomendacijų
bei Tarybos direktyvoje 98/58/EB
išdėstytų principų;
hb)
investicijas į bioenergijos
produktus, kurie neatitinka Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES)
2018/20011a nustatytų tvarumo kriterijų.

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai
netaikomi, jei parama teikiama naudojant
finansines priemones.

Pirmos pastraipos a, b ir g punktai
netaikomi, jei parama teikiama naudojant
finansines priemones.

4.
Valstybių narių skiriama parama
turi būti ne didesnė kaip 75 % tinkamų
finansuoti išlaidų.

4.
Valstybių narių skiriama parama
turi būti ne didesnė kaip 75 % tinkamų
finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos norma gali būti
padidinta, jei parama skiriama šioms
investicijoms:

Didžiausia paramos norma gali būti
padidinta, jei parama skiriama šioms
investicijoms:

a)
investicijoms į miško veisimą ir
negamybinėms investicijoms, susijusioms
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nurodytais konkrečiais su aplinka ir
klimatu susijusiais tikslais;

a)
investicijoms į miško veisimą,
agrarinės miškininkystės sistemų
atkūrimą ir negamybinėms investicijoms,
susijusioms su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir
f punktuose nurodytais konkrečiais su
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais;

b)
investicijoms į kaimo vietovėse
teikiamas pagrindines paslaugas;

b)
investicijoms į kaimo vietovėse
teikiamas pagrindines paslaugas;

c)
investicijoms į žemės ūkio arba
miškininkystės potencialo atkūrimą po
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius
veiksmus.

c)
investicijoms į žemės ūkio arba
miškininkystės potencialo atkūrimą po
gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių arba
katastrofinių įvykių ir investicijoms į
miškams ir kaimo vietovėms skirtus
tinkamus prevencinius veiksmus.
__________________
1a

2018 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES)
2018/2001 dėl skatinimo naudoti
atsinaujinančių išteklių energiją (OL L
AD\1181813LT.docx
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328, 2018 12 21, p. 82).

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio pavadinimas
Komisijos siūlomas tekstas
Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo
verslo kūrimas

Pakeitimas
Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas, kaimo
verslo kūrimas ir tvarus verslo plėtojimas

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
2a.
Valstybės narės užtikrina, kad
šiame straipsnyje nurodytos intervencinės
priemonės būtų paskirstytos taip, kad
jomis būtų padedama siekti lyčių lygybės
kaimo vietovėse.

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

70 straipsnis

70 straipsnis

Rizikos valdymo priemonės

Rizikos valdymo priemonės

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

2.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos
valdymo priemones, kurios padeda
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės

2.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos
valdymo priemones, kurios padeda
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės
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ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių
tikslų.

ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių
tikslų.

3.
Valstybės narės gali, visų pirma,
skirti šią paramą:

3.
Valstybės narės gali, visų pirma,
skirti šią paramą:

a)
finansinius įnašus į draudimo
sistemų įmokas;

a)
finansinius įnašus į draudimo
sistemų įmokas;

b)
finansinius įnašus į savitarpio
pagalbos fondus, įskaitant administracines
jų steigimo išlaidas.

b)
finansinius įnašus į savitarpio
pagalbos fondus, įskaitant administracines
jų steigimo išlaidas.

4.
Valstybės narės nustato šias
tinkamumo finansuoti sąlygas:

4.
Valstybės narės nustato šias
tinkamumo finansuoti sąlygas:

a)
tinkamų finansuoti draudimo
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus
ir aprėptį;

a)
tinkamų finansuoti draudimo
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus
ir aprėptį;

b)
nuostolių apskaičiavimo metodiką
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius
veiksnius;

b)
nuostolių apskaičiavimo metodiką
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius
veiksnius;

c)
savitarpio pagalbos fondų steigimo
ir valdymo taisykles.

c)
savitarpio pagalbos fondų steigimo
ir valdymo taisykles.

5.
Valstybės narės užtikrina, kad
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 %
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų
remiantis penkerių metų laikotarpiu
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią
vertes).

5.
Valstybės narės užtikrina, kad
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 %
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų
remiantis penkerių metų laikotarpiu
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią
vertes).

6.
Valstybių narių skiriama parama
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų
finansuoti išlaidų.

6.
Valstybių narių skiriama parama
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų
finansuoti išlaidų.

7.
Valstybės narės užtikrina, kad
taikant šiame straipsnyje numatytas
intervencines priemones kartu su kitomis
viešosiomis arba privačiosiomis rizikos
valdymo sistemomis, būtų išvengta
kompensacijos permokos.

7.
Valstybės narės užtikrina, kad
taikant šiame straipsnyje numatytas
intervencines priemones kartu su kitomis
viešosiomis arba privačiosiomis rizikos
valdymo sistemomis, būtų išvengta
kompensacijos permokos.
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Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

71 straipsnis

71 straipsnis

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami
veiklos grupių projektai, susiję su
114 straipsnyje nurodyta Europos žemės
ūkio našumo ir tvarumo inovacijų
partneryste, ir Reglamento (ES) [BNR]
25 straipsnyje nurodyta bendruomenės
inicijuota vietos plėtra pagal iniciatyvą
LEADER, taip pat skatinama taikyti
kokybės sistemas, kurti gamintojų
organizacijas ar gamintojų grupes arba
plėtoti kitų rūšių bendradarbiavimą.

1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami
veiklos grupių projektai, susiję su
114 straipsnyje nurodyta Europos žemės
ūkio našumo ir tvarumo inovacijų
partneryste, ir Reglamento (ES) [BNR]
25 straipsnyje nurodyta bendruomenės
inicijuota vietos plėtra pagal iniciatyvą
LEADER, taip pat skatinama taikyti
kokybės sistemas, kurti gamintojų
organizacijas ar gamintojų grupes arba
plėtoti kitų rūšių bendradarbiavimą.

2.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent
du subjektai ir kuris padeda siekti
6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2.
Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent
du subjektai ir kuris padeda siekti
6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

3.
Taikydamos šios rūšies
intervencines priemones valstybės narės
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo
aspektais susijusias išlaidas.

3.
Taikydamos šios rūšies
intervencines priemones valstybės narės
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo
aspektais susijusias išlaidas.

4.
Valstybės narės gali skirti paramą
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos
bendradarbiavimo ir įgyvendinamų
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių
intervencinių priemonių, nacionalinių arba
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

4.
Valstybės narės gali skirti paramą
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos
bendradarbiavimo ir įgyvendinamų
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių
intervencinių priemonių, nacionalinių arba
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

5.
Jei parama skiriama kaip bendra
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų
laikomasi Sąjungos taisyklių ir

5.
Jei parama skiriama kaip bendra
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų
laikomasi Sąjungos taisyklių ir
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reikalavimų, susijusių su panašiais
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių
intervencinės priemonės. Ši dalis
netaikoma Reglamento (ES) [BNR]
25 straipsnyje nurodytai bendruomenės
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą
LEADER.

reikalavimų, susijusių su panašiais
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių
intervencinės priemonės. Ši dalis
netaikoma Reglamento (ES) [BNR]
25 straipsnyje nurodytai bendruomenės
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą
LEADER.

6.
Taikydamos šios rūšies
intervencines priemones valstybės narės
neremia bendradarbiavimo, kuriame
dalyvauja tik mokslinių tyrimų įstaigos.

6.
Taikydamos šios rūšies
intervencines priemones valstybės narės
neremia bendradarbiavimo, kuriame
dalyvauja tik mokslinių tyrimų įstaigos.

7.
Jei bendradarbiavimas susijęs su
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems
nacionalinės teisės aktuose nustatyto
pensinio amžiaus.

7.
Jei bendradarbiavimas susijęs su
ūkio paveldėjimu ir tolesniu siekiu skatinti
kartų kaitą ūkio lygmeniu, valstybės narės
gali skirti paramą tik ūkininkams,
sulaukusiems nacionalinės teisės aktuose
nustatyto pensinio amžiaus.

8.
Valstybės narės paramą teikia ne
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus
paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir
klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais
atvejais, kai siekiama šio reglamento
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu
susijusių tikslų.

8.
Valstybės narės paramą teikia ne
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus
paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir
klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais
atvejais, kai siekiama šio reglamento
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu
susijusių tikslų. Valstybės narės neremia
intervencinių priemonių, darančių
neigiamą poveikį aplinkai.
8a.
Įgyvendinant 1 straipsnyje
nurodytą bendruomenės inicijuotą vietos
plėtrą pagal iniciatyvą LEADER,
užtikrinamas aktyvus ir pirmaeilis ūkių
ir (arba) miško valdų dalyvavimas.

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas
1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir
AD\1181813LT.docx

Pakeitimas
1.
Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP
strateginiuose planuose nustatytos
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali
skirti keitimosi žemės ūkio, agrarinės
miškininkystės, miškininkystės ir kaimo
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informavimo paramą.

verslo sričių žiniomis ir informavimo
paramą.

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Atrinkdamos veiksmus, vadovaujančiosios
institucijos užtikrina klimato, aplinkos ir
biologinės įvairovės atsparumą
planuojamų intervencinių priemonių
požiūriu.

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

86 straipsnis

86 straipsnis

Mažiausi ir didžiausi finansiniai
asignavimai

Mažiausi ir didžiausi finansiniai
asignavimai

1.
Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX
priede, gali būti rezervuojama Reglamento
(ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodytai
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai
pagal iniciatyvą LEADER.

1.
Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX
priede, gali būti rezervuojama Reglamento
(ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodytai
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai
pagal iniciatyvą LEADER.

2.
Bent 30 % BŽŪP strateginiam
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo,
nurodyto IX priede, rezervuojama
intervencinėms priemonėms, kuriomis
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1
dalies d, e ir f punktuose nurodytų
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių
tikslų, išskyrus 66 straipsniu grindžiamas
intervencines priemones.

2.
Bent 40 % BŽŪP strateginiam
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo,
nurodyto IX priede, rezervuojama
intervencinėms priemonėms, kuriomis
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1
dalies d, e ir f punktuose nurodytų
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių
tikslų, išskyrus 66 straipsniu grindžiamas
intervencines priemones. Bent 30 % BŽŪP
strateginiam planui skirto bendro EŽŪGF
įnašo, kaip nustatyta IV priede,
rezervuojama 28 straipsnyje nurodytoms
klimatui ir aplinkai naudingoms
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sistemoms.
Kiekviena valstybė narė nustato
minimalią sumą, kurią rezervuoja 6
straipsnio 1 dalies f punkte nustatytam
konkrečiam tikslui pasiekti. Ji
apskaičiuojama remiantis SSGG analize
ir nustatytais poreikiais, susijusiais su
prioritetinėmis gyvūnų rūšimis ir
buveinėmis pagal prioritetinių veiksmų
programas, kaip nustatyta Direktyvoje
92/43/EEB ir Direktyvoje 2009/147/EB. Ši
suma naudojama šio reglamento 65 ir 67
straipsniuose bei 68 straipsnio 4 dalies a
punkte apibūdintoms priemonėms, taip
pat panaudojant paramą strateginiams
gamtos projektams, kaip apibrėžta [LIFE
reglamente], pagal šio straipsnio 7 dalį.
Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems
regionams.

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems
regionams.

3.
Ne daugiau kaip 4 % BŽŪP
strateginiam planui skirto bendro EŽŪFKP
įnašo, nurodyto IX priede, gali būti
naudojama valstybių narių iniciatyva
teikiamos techninės paramos veiksmams,
nurodytiems 112 straipsnyje, finansuoti.

3.
Ne daugiau kaip 4 % BŽŪP
strateginiam planui skirto bendro EŽŪFKP
įnašo, nurodyto IX priede, gali būti
naudojama valstybių narių iniciatyva
teikiamos techninės paramos veiksmams,
nurodytiems 112 straipsnyje, finansuoti.

EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki
6 % BŽŪP strateginiams planams, pagal
kuriuos kaimo plėtrai skirta bendra
Sąjungos paramos suma neviršija 90 mln.
EUR.

EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki
6 % BŽŪP strateginiams planams, pagal
kuriuos kaimo plėtrai skirta bendra
Sąjungos paramos suma neviršija 90 mln.
EUR.

Techninė parama gali būti atlyginama kaip
finansavimas taikant fiksuotąją normą
pagal Reglamento (ES/Euratomas
…/…[naujo Finansinio reglamento] 125
straipsnio 1 dalies e punktą, laikantis
tarpinių išmokų skyrimo tvarkos pagal
Reglamento (ES) [HZR] 30 straipsnį. Ši
fiksuotoji norma atitinka bendros
deklaruotų išlaidų sumos dalį procentais,
nustatytą BŽŪP strateginiame plane
techninei paramai.

Techninė parama gali būti atlyginama kaip
finansavimas taikant fiksuotąją normą
pagal Reglamento (ES/Euratomas
…/…[naujo Finansinio reglamento] 125
straipsnio 1 dalies e punktą, laikantis
tarpinių išmokų skyrimo tvarkos pagal
Reglamento (ES) [HZR] 30 straipsnį. Ši
fiksuotoji norma atitinka bendros
deklaruotų išlaidų sumos dalį procentais,
nustatytą BŽŪP strateginiame plane
techninei paramai.

4.
Kiekvienai valstybei narei X priede
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto tikslo
„pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo

4.
Kiekvienai valstybei narei X priede
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto tikslo
„pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo
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vietovėse“ įgyvendinimui. Remiantis
stiprybėmis, silpnybėmis, galimybėmis ir
grėsmėmis (SSGG) pagrįsta padėties
analize bei poreikių, į kuriuos būtina
atsižvelgti, nustatymu, ta suma naudojama
šių rūšių intervencinėms priemonėms:

vietovėse“ įgyvendinimui. Remiantis
stiprybėmis, silpnybėmis, galimybėmis ir
grėsmėmis (SSGG) pagrįsta padėties
analize bei poreikių, į kuriuos būtina
atsižvelgti, nustatymu, ta suma naudojama
šių rūšių intervencinėms priemonėms:

a)
27 straipsnyje nustatytai papildomai
pajamų paramai jauniesiems ūkininkams;

a)
27 straipsnyje nustatytai papildomai
pajamų paramai jauniesiems ūkininkams;

b)
jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, kaip
nurodyta 69 straipsnyje.

b)
jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, kaip
nurodyta 69 straipsnyje.

5.
Preliminarūs finansiniai
asignavimai, skirti susietosios pajamų
paramos intervencinėms priemonėms,
nurodytoms III antraštinės dalies II
skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnyje, neturi
viršyti 10 % VII priede nurodytų sumų.

5.
Preliminarūs finansiniai
asignavimai, skirti susietosios pajamų
paramos intervencinėms priemonėms,
nurodytoms III antraštinės dalies II
skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnyje, neturi
viršyti 10 % VII priede nurodytų sumų.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos,
valstybės narės, kurios pagal Reglamento
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį
savanoriškai susietajai paramai panaudojo
daugiau kaip 13 % savo metinės
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to
reglamento II priede, gali nuspręsti
susietajai pajamų paramai panaudoti
daugiau kaip 10 % VII priede nurodytos
sumos. Gautas procentinis dydis neturi
viršyti procentinio dydžio, kurį Komisija
patvirtino savanoriškai susietajai paramai
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos,
valstybės narės, kurios pagal Reglamento
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį
savanoriškai susietajai paramai panaudojo
daugiau kaip 13 % savo metinės
nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos to
reglamento II priede, gali nuspręsti
susietajai pajamų paramai panaudoti
daugiau kaip 10 % VII priede nurodytos
sumos. Gautas procentinis dydis neturi
viršyti procentinio dydžio, kurį Komisija
patvirtino savanoriškai susietajai paramai
už 2018 paraiškų teikimo metus.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas
procentinis dydis gali būti padidintas ne
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti
procentinį dydį, viršijantį 10 % , skiriama
paramai baltymingiems augalams pagal III
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1
poskirsnį.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas
procentinis dydis gali būti padidintas ne
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti
procentinį dydį, viršijantį 10 % , skiriama
paramai baltymingiems augalams pagal III
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1
poskirsnį.

Patvirtintame BŽŪP strateginiame plane
nurodyta suma, kuri gauta taikant pirmą ir
antrą pastraipas, yra privaloma.

Patvirtintame BŽŪP strateginiame plane
nurodyta suma, kuri gauta taikant pirmą ir
antrą pastraipas, yra privaloma.

6.
Nedarant poveikio Reglamento
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui,
didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali
būti skirta kalendoriniais metais pagal III
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1
poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15
straipsnį, neturi viršyti pagal 6 dalį BŽŪP

6.
Nedarant poveikio Reglamento
(ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui,
didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali
būti skirta kalendoriniais metais pagal III
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1
poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15
straipsnį, neturi viršyti pagal 6 dalį BŽŪP
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plane nustatytų sumų.

plane nustatytų sumų.

7.
Savo BŽŪP strateginiuose planuose
valstybės narės gali nuspręsti panaudoti
tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo
paramai pritraukti ir integruotiesiems
strateginiams gamtos projektams, kaip
apibrėžta [LIFE reglamente], plačiau
taikyti, taip pat finansuoti veiksmus,
susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir
kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų
judumu mokymosi tikslais pagal
[„Erasmus“ reglamentą], daugiausia
dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams.

7.
Savo BŽŪP strateginiuose planuose
valstybės narės gali nuspręsti panaudoti
tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo
paramai pritraukti ir integruotiesiems
strateginiams gamtos projektams, kaip
apibrėžta [LIFE reglamente], plačiau
taikyti, taip pat finansuoti veiksmus,
susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir
kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų
judumu mokymosi tikslais pagal
[„Erasmus“ reglamentą], daugiausia
dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams.

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

87 straipsnis

87 straipsnis

Klimato srities išlaidų stebėjimas

Aplinkos ir klimato srities išlaidų
stebėjimas

1.
Remdamasi valstybių narių pateikta
informacija Komisija įvertina politikos
indėlį į klimato kaitos srities tikslų
vykdymą, naudodama paprastą bendrą
metodiką.

1.
Remdamasi valstybių narių pateikta
informacija Komisija įvertina politikos
indėlį į aplinkos ir klimato kaitos srities
tikslų vykdymą, naudodama paprastą,
tikslingą, tikslią ir bendrą metodiką.
Komisija reguliariai teikia pažangos
integruojant tiek aplinkos veiksmus, tiek
klimato srities veiksmus ataskaitas,
kuriose taip pat nurodomos išlaidų sumos.
Ataskaitų išvados pateikiamos per
metinius peržiūros posėdžius, kaip
nustatyta 122 straipsnyje.

2.
Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio
vykdymą vertinamas taikant specialiuosius
korekcinius koeficientus, kurie nustatomi
pagal tai, ar paramos indėlis į klimato
kaitos srities tikslų vykdymą yra didelis ar
vidutinis. Šie korekciniai koeficientai yra:

2.
Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio
vykdymą vertinamas taikant specialiuosius
korekcinius koeficientus, kurie nustatomi
pagal tai, ar paramos indėlis į aplinkos ir
klimato kaitos srities tikslų vykdymą yra
didelis ar vidutinis, ir papildomas
Sąjungos klimato srities žymenų sistema.
Šie korekciniai koeficientai yra:

a)
40 % – išlaidoms, susijusioms su
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir

a)
30 % – išlaidoms, susijusioms su
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir
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papildoma pajamų parama, kaip nurodyta
III antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio
2 ir 3 poskirsniuose;

papildoma pajamų parama, kaip nurodyta
III antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio
2 ir 3 poskirsniuose;

b)
100 % – išlaidoms, susijusioms su
klimatui ir aplinkai naudingomis
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės
dalies II skyriaus II skirsnio 4 poskirsnyje;

b)
100 % – išlaidoms, susijusioms su
klimatui ir aplinkai naudingomis
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės
dalies II skyriaus II skirsnio 4 poskirsnyje;

c)
100 % – išlaidoms, susijusioms su
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje
nurodytomis intervencinėmis priemonėmis;

c)
100 % – išlaidoms, susijusioms su
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje
nurodytomis intervencinėmis priemonėmis;

d)
40 % – išlaidoms, susijusioms su 66
straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

d)
40 % – išlaidoms, susijusioms su 66
straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.
Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriais šis reglamentas papildomas
metodikomis, siekiant sekti aplinkos
tikslams, įskaitant biologinę įvairovę,
numatytų išlaidų integravimą ir jas
įvertinti. Komisija pritaiko specialius su
klimato kaitos srities išlaidomis susijusius
koeficientus, kad būtų atsižvelgta į naujas
metodikas ir aplinkosaugos išlaidų
diferencijavimą.

Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
Savo BŽŪP strateginiuose planuose
valstybės narės nustato kiekvienai
intervencinei priemonei skirtą preliminarų
finansinį asignavimą. Kiekvienai
intervencinei priemonei nustatytos
planuojamos vieneto sumos (nepritaikius
89 straipsnyje nurodytos pokyčio normos)
ir planuojamų produktų sandauga turi būti
lygi šiam preliminariam finansiniam
asignavimui.

1.
Savo BŽŪP strateginiuose planuose
valstybės narės pagal 28 straipsnio 1 dalį
ir 86 straipsnio 2 dalį nustato kiekvienai
intervencinei priemonei skirtą preliminarų
finansinį asignavimą. Kiekvienai
intervencinei priemonei nustatytos
planuojamos vieneto sumos (nepritaikius
89 straipsnyje nurodytos pokyčio normos)
ir planuojamų produktų sandauga turi būti
lygi šiam preliminariam finansiniam
asignavimui.
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Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)
atsietosios tiesioginės išmokos ir
susietoji pajamų parama, kaip nurodyta III
antraštinės dalies II skyriuje;

a)
atsietosios tiesioginės išmokos,
išskyrus 28 straipsnyje nurodytas klimatui
ir aplinkai naudingas sistemas, ir susietoji
pajamų parama, kaip nurodyta III
antraštinės dalies II skyriuje;

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

90 straipsnis

90 straipsnis

Tiesioginėms išmokoms skirtų asignavimų
ir EŽŪFKP asignavimų lankstumas

Tiesioginėms išmokoms skirtų asignavimų
ir EŽŪFKP asignavimų lankstumas

1.
Savo BŽŪP strateginio plano
pasiūlyme, nurodytame 106 straipsnio 1
dalyje, valstybės narės gali nuspręsti:

1.
Savo BŽŪP strateginio plano
pasiūlyme, nurodytame 106 straipsnio 1
dalyje, valstybės narės gali nuspręsti:

a)
ne daugiau kaip 15 % IV priede
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI
priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į
valstybės narės 2022–2027 finansinių metų
EŽŪFKP asignavimą arba

a)
ne daugiau kaip 15 % IV priede
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI
priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į
valstybės narės 2022–2027 finansinių metų
EŽŪFKP asignavimą.

b)
ne daugiau kaip 15 % valstybės
narės 2022–2027 finansinių metų
EŽŪFKP asignavimo perkelti į IV priede
nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės
narės asignavimą.
Pirmoje pastraipoje nurodyta į EŽŪFKP
asignavimą perkeltina valstybės narės
tiesioginėms išmokoms skirto asignavimo
dalis procentais gali būti padidinta

Pirmoje pastraipoje nurodyta į EŽŪFKP
asignavimą perkeltina valstybės narės
tiesioginėms išmokoms skirto asignavimo
dalis procentais gali būti papildomai
padidinta

a)

a)

ne daugiau kaip 15 procentinių
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punktų, jei atitinkamai padidintas lėšas
valstybės narės naudoja EŽŪFKP
finansuojamoms intervencinėms
priemonėms, kuriomis siekiama konkrečių
su aplinka ir klimatu susijusių tikslų,
nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose;

punktų, jei atitinkamai padidintas lėšas
valstybės narės naudoja EŽŪFKP
finansuojamoms intervencinėms
priemonėms, kuriomis siekiama konkrečių
su aplinka ir klimatu susijusių tikslų,
nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose;

b)
ne daugiau kaip 2 procentiniais
punktais, jei atitinkamai padidintas lėšas
valstybės narės naudoja laikydamosi 86
straipsnio 4 dalies b punkto.

b)
ne daugiau kaip 2 procentiniais
punktais, jei atitinkamai padidintas lėšas
valstybės narės naudoja laikydamosi 86
straipsnio 4 dalies b punkto.

2.
1 dalyje nurodytuose sprendimuose
nustatomas 1 dalyje nurodytas procentinis
dydis, kuris kiekvienais kalendoriniais
metais gali skirtis.

2.
1 dalyje nurodytuose sprendimuose
nustatomas 1 dalyje nurodytas procentinis
dydis, kuris kiekvienais kalendoriniais
metais gali skirtis.

3.
2023 m. valstybės narės gali
peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP
strateginius planus.

3.
2023 m. valstybės narės gali
peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP
strateginius planus.

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP
strateginiuose planuose išdėsto 97
straipsnyje minimą intervencijos strategiją,
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6
straipsnyje nurodytiems konkretiems
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės
nustatomos naudojant I priede pateiktus
bendruosius rezultato rodiklius.

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP
strateginiuose planuose išdėsto 97
straipsnyje minimą intervencijos strategiją,
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6
straipsnyje nurodytiems konkretiems
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės
nustatomos naudojant I priede pateiktus
bendruosius rezultato ir poveikio rodiklius.

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

92 straipsnis

92 straipsnis

Platesnio užmojo veikla siekiant su aplinka
ir klimatu susijusių tikslų

Platesnio užmojo veikla siekiant su
aplinka, klimatu ir gyvūnų gerove
susijusių tikslų

1.
Valstybės narės, remdamosi savo
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma,
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais
intervencijos strategijos elementais, siekia
didesnio bendro indėlio į 6 straipsnio 1
dalies d, e ir f punktuose nustatytų
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių
tikslų įgyvendinimą, palyginti su bendru
indėliu siekiant Reglamento (ES)
Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalies
pirmos pastraipos b punkte nustatyto tikslo
naudojant EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą
2014–2020 m. laikotarpiu.

1.
Valstybės narės, remdamosi savo
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma,
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais
intervencijos strategijos elementais,
užtikrina didesnį bendrą indėlį į kiekvieno
iš 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose
nustatytų konkrečių su aplinka, klimatu ir
gyvūnų gerove susijusių tikslų
įgyvendinimą, palyginti su bendru indėliu
siekiant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b
punkte nustatyto tikslo naudojant EŽŪGF
ir EŽŪFKP paramą 2014–2020 m.
laikotarpiu.
1a.
Išmokos už BŽŪP strateginiuose
planuose pagal 28 ir 65 straipsnius
numatytą ūkio pertvarką į ekologinį ūkį ir
jo išlaikymą viršija bendrą visų išmokų,
mokėtų ekologinę gamybą vykdžiusiems
ūkininkams kaimo plėtrai skirtomis
lėšomis iki 2021 m., sumą, apskaičiuotą
kaip metinis vidurkis taikant pastovias
kainas.

2.
Remdamosi turima informacija
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose
planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1
dalyje nurodyto didesnio bendro indėlio.
Tas paaiškinimas grindžiamas atitinkama
informacija, pavyzdžiui, elementais,
nurodytais 95 straipsnio 1 dalies a–f
punktuose ir 95 straipsnio 2 dalies b
punkte.
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2.
Remdamosi naujausia ir patikima
informacija valstybės narės savo BŽŪP
strateginiuose planuose paaiškina, kokio
poveikio aplinkai ir klimatui jos numato
siekti 2021–2027 m. laikotarpiu ir kaip
ketina siekti 1 dalyje nurodyto didesnio
bendro indėlio, be kita ko, kaip ketina
užtikrinti, kad siekiant tikslų, nustatytų
remiantis I priede nurodytais poveikio
rodikliais, būtų pagerinta dabartinė
padėtis. Tas paaiškinimas grindžiamas
atitinkama informacija, pavyzdžiui,
elementais, nurodytais 95 straipsnio 1
dalies a–f punktuose ir 95 straipsnio 2
dalies a ir b punktuose.
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Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

94 straipsnis

94 straipsnis

Procedūriniai reikalavimai

Procedūriniai reikalavimai

1.
Valstybės narės rengia savo BŽŪP
strateginius planus taikydamos skaidrias
procedūras ir remdamosi savo institucine ir
teisine sistema.

1.
Valstybės narės rengia savo BŽŪP
strateginius planus taikydamos skaidrias
procedūras ir remdamosi savo institucine ir
teisine sistema.
1a.
Valstybės narės viešai skelbia
BŽŪP strateginius planus ir susijusius
priedus tiek jų rengimo etapu, tiek po jų
patvirtinimo.

2.
Už BŽŪP strateginio plano rengimą
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina,
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos
kompetentingos institucijos veiksmingai
dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu
susijusias plano nuostatas.

2.
Už BŽŪP strateginio plano rengimą
atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina,
kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos
kompetentingos institucijos veiksmingai ir
visuotiniu mastu dalyvautų rengiant su
aplinka ir klimatu susijusias plano
nuostatas.

3.
Kiekviena valstybė narė užmezga
partnerystę su kompetentingomis
regioninėmis ir vietos valdžios
institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent
šie partneriai:

3.
Kiekviena valstybė narė užmezga
partnerystę su kompetentingomis
regioninėmis ir vietos valdžios
institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent
šie partneriai:

a)

a)

atitinkamos valdžios institucijos;

b)
ekonominiai ir socialiniai
partneriai;

b)
ekonominiai, aplinkosaugos ir
socialiniai partneriai;

c)
atitinkamos įstaigos,
atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir
įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties,
pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir
nediskriminavimo skatinimą.

c)
atitinkamos įstaigos,
atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir
įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties,
pagrindinių teisių, visuomenės sveikatos,
lyčių lygybės ir nediskriminavimo
skatinimą.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Kiekvienas b punkte nurodytas partneris
atstovaujamas vienodai ir užtikrinamas
subalansuotas b ir c punktuose nurodytų
partnerių atstovavimas. Valstybės narės
įtraukia tuos partnerius į visą BŽŪP
strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo
procesą, be kita ko, pagal 111 straipsnį
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įtraukdamos juos į stebėsenos komitetų
veiklą.
4.
Valstybės narės ir Komisija
bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą
BŽŪP strateginių planų koordinavimą,
atsižvelgdamos į proporcingumo ir
pasidalijamojo valdymo principus.

4.
Valstybės narės ir Komisija
bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą
BŽŪP strateginių planų koordinavimą,
atsižvelgdamos į proporcingumo ir
pasidalijamojo valdymo principus.

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
aa)
pateikiama dabartinių ir tikslinių
poveikio rodiklių reikšmių santrauka;

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Kai remiantis informacija, pateikta pagal
pirmos pastraipos a–e punktus,
nustatomos sritys, kuriose trūksta arba
nepakanka pagrindinės informacijos arba
informacijos apie konteksto rodiklius,
reikalingos siekiant išsamiai apibūdinti
dabartinę padėtį, susijusią su 6 straipsnyje
nustatytais konkrečiais tikslais, valstybės
narės atsižvelgia į tokią išvadą rengdamos
savo BŽŪP strateginį planą arba kitomis
priemonėmis ir išdėsto siūlomas
priemones BŽŪP strateginiame plane.

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Vertinant 6 straipsnio 1 dalies i punkte
nurodytą konkretų tikslą, atsižvelgiama į
atitiktį XIa priede nurodytiems teisės
aktams.
Pagrindimas

6 straipsnio 1 dalies i punkte nurodomas tikslas, susijęs su visuomenės poreikiais, kurių
vienas – gyvūnų gerovė. XIa priede pateikiamas esamų gyvūnų gerovės teisės aktų sąrašas.

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas
Šiam vertinimui atlikti valstybės narės
naudoja naujausius ir patikimiausius
duomenis.

Pakeitimas
Šiam vertinimui atlikti valstybės narės
naudoja naujausius ir patikimiausius
duomenis, įskaitant naujausią informaciją
apie bet kokį pažeidimo nagrinėjimo
procedūros etapą ir neseniai baigtas
nagrinėti bylas, susijusius su šiais
aplinkos ir klimato srities planais, kuriais
į nacionalinę teisę faktiškai perkeliami
Sąjungos teisės aktai. Siekiant prisidėti
prie Sąjungos tikslų, pažeidimo atveju į
priemones, pasiūlytas plane, dėl kurio
vykdoma pažeidimo nagrinėjimo
procedūra, neatsižvelgiama atliekant
poreikių vertinimą ir jų finansavimas
netvirtinamas.

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

97 straipsnis

97 straipsnis

Intervencijos strategija

Intervencijos strategija
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1.
95 straipsnio 1 dalies b punkte
minimoje intervencijos strategijoje
pateikiama ši su kiekvienu 6 straipsnio 1
dalyje nurodytu ir į BŽŪP strateginį planą
įrašytu konkrečiu tikslu susijusi
informacija:

1.
95 straipsnio 1 dalies b punkte
minimoje intervencijos strategijoje
pateikiama ši su kiekvienu 6 straipsnio 1
dalyje nurodytu ir į BŽŪP strateginį planą
įrašytu konkrečiu tikslu susijusi
informacija:

a)
visų atitinkamų bendrų rezultato
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP
strateginiame plane nustatytų rezultato
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. Su
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios
siektinos reikšmės nustatomos remiantis
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose
pateikto paaiškinimo elementais;

a)
visų atitinkamų bendrų rezultato
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP
strateginiame plane nustatytų rezultato ir
poveikio rodiklių siektinos reikšmės ir
susijusios tarpinės reikšmės. Šios siektinos
reikšmės turi būti pagrindžiamos, remiantis
96 straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu.
Su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios
siektinos reikšmės nustatomos remiantis
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose
pateikto paaiškinimo elementais;

b)
intervencinės priemonės,
grindžiamos III antraštinėje dalyje
nurodytomis intervencinių priemonių
rūšimis, išskyrus tos antraštinės dalies 2
skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą
specialiąją išmoką už medvilnę, rengiamos
konkrečioje vietovėje susidariusiai padėčiai
taisyti ir turi būti pagrįstos svariais
intervencinių priemonių taikymo
argumentais, 125 straipsnyje nurodytu exante vertinimu, 103 straipsnio 2 dalyje
nurodyta SSGG analize ir 96 straipsnyje
nurodytu poreikių vertinimu;

b)
intervencinės priemonės,
grindžiamos III antraštinėje dalyje
nurodytomis intervencinių priemonių
rūšimis, išskyrus tos antraštinės dalies 2
skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą
specialiąją išmoką už medvilnę, rengiamos
konkrečioje vietovėje susidariusiai padėčiai
taisyti ir turi būti pagrįstos svariais
intervencinių priemonių taikymo
argumentais, 125 straipsnyje nurodytu exante vertinimu, 103 straipsnio 2 dalyje
nurodyta SSGG analize ir 96 straipsnyje
nurodytu poreikių vertinimu;

c)
elementai, rodantys, kaip
intervencinės priemonės padeda siekti
siektinų reikšmių, kaip jos tarpusavyje dera
ir atitinka viena kitą;

c)
elementai, rodantys, kaip
intervencinės priemonės padeda siekti
siektinų reikšmių, kaip jos tarpusavyje dera
ir atitinka viena kitą;

d)
elementai, rodantys, kad finansinių
išteklių skyrimas BŽŪP strateginiame
plane nustatytoms intervencinėms
priemonėms yra pagrįstas ir tinkamas, kad
būtų pasiektos nustatytos siektinos
reikšmės, taip pat dera su 100 straipsnyje
nurodytu finansiniu planu.

d)
elementai, rodantys, kad finansinių
išteklių skyrimas BŽŪP strateginiame
plane nustatytoms intervencinėms
priemonėms yra pagrįstas ir tinkamas, kad
būtų pasiektos nustatytos siektinos
reikšmės, taip pat dera su 100 straipsnyje
nurodytu finansiniu planu.

2.
Intervencijos strategijoje taip pat
nurodomi šie elementai, rodantys
strategijos nuoseklumą ir su 6 straipsnio 1
dalyje nurodytais konkrečiais tikslais
susijusių intervencinių priemonių

2.
Intervencijos strategijoje taip pat
nurodomi šie elementai, rodantys
strategijos nuoseklumą ir su 6 straipsnio 1
dalyje nurodytais konkrečiais tikslais
susijusių intervencinių priemonių
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papildomumą:

papildomumą:

a)
su aplinka ir klimatu susijusių
BŽŪP strateginio plano struktūrinių
elementų apžvalga, kurioje apibūdinamas
paramos sąlygų sistemos ir įvairių
intervencinių priemonių, kuriomis
siekiama 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir
klimatu susijusių tikslų, papildomumas ir
pagrindinės sąlygos, taip pat 92 straipsnyje
nurodyto didesnio bendro indėlio siekimo
metodas;

a)
su aplinka ir klimatu susijusių
BŽŪP strateginio plano struktūrinių
elementų apžvalga, kurioje apibūdinamas
paramos sąlygų sistemos ir įvairių
intervencinių priemonių, kuriomis
siekiama 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir
klimatu susijusių tikslų, papildomumas ir
pagrindinės sąlygos, taip pat 92 straipsnyje
nurodyto didesnio bendro indėlio siekimo
metodas;

b)
paaiškinimas, kaip su aplinka ir
klimatu susiję BŽŪP strateginio plano
struktūriniai elementai turėtų padėti siekti
jau patvirtintų ilgalaikių nacionalinių
siektinų reikšmių, nurodytų XI priede
išvardytuose teisės aktuose arba pagal tuos
teisės aktus nustatytų;

b)
paaiškinimas, kaip su aplinka ir
klimatu susiję BŽŪP strateginio plano
struktūriniai elementai turėtų padėti siekti
jau patvirtintų ilgalaikių nacionalinių
siektinų reikšmių, nurodytų XI priede
išvardytuose teisės aktuose arba pagal tuos
teisės aktus nustatytų;
ba)
priemonių, kuriomis siekiama
didinti gyvūnų gerovę, apžvalga;

c)
su 6 straipsnio 1 dalies g punkte
nurodytu konkrečiu tikslu „pritraukti
jaunuosius ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas verslo plėtrai“ susijusi
BŽŪP strateginiame plane nustatytų
intervencinių priemonių ir specialiųjų
sąlygų, pavyzdžiui, nustatytų 22 straipsnio
4 dalyje, 27 straipsnyje, 69 straipsnyje ir 71
straipsnio 7 dalyje, apžvalga. Pateikdamos
su 27 ir 69 straipsniuose nurodytomis
intervencinių priemonių rūšimis susijusį
finansinį planą valstybės narės, visų pirma,
remiasi 86 straipsnio 5 dalimi. Apžvalgoje
taip pat paaiškinama sąsaja su
nacionalinėmis priemonėmis, siekiant
didesnio šios srities Sąjungos ir
nacionalinių veiksmų nuoseklumo;

c)
su 6 straipsnio 1 dalies g punkte
nurodytu konkrečiu tikslu „pritraukti
jaunuosius ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas verslo plėtrai“ susijusi
BŽŪP strateginiame plane nustatytų
intervencinių priemonių ir specialiųjų
sąlygų, pavyzdžiui, nustatytų 22 straipsnio
4 dalyje, 27 straipsnyje, 69 straipsnyje ir 71
straipsnio 7 dalyje, apžvalga. Pateikdamos
su 27 ir 69 straipsniuose nurodytomis
intervencinių priemonių rūšimis susijusį
finansinį planą valstybės narės, visų pirma,
remiasi 86 straipsnio 5 dalimi. Apžvalgoje
taip pat paaiškinama sąsaja su
nacionalinėmis priemonėmis, siekiant
didesnio šios srities Sąjungos ir
nacionalinių veiksmų nuoseklumo;

d)
su atskirais sektoriais susijusių
intervencinių priemonių, įskaitant III
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 1
poskirsnyje nurodytą susietąją pajamų
paramą ir III antraštinės dalies III skyriuje
nurodytas sektorines intervencines
priemones, apžvalga, kurioje išdėstomos
sprendimo taikyti intervencines priemones
konkretiems sektoriams priežastys,

d)
su atskirais sektoriais susijusių
intervencinių priemonių, įskaitant III
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 1
poskirsnyje nurodytą susietąją pajamų
paramą ir III antraštinės dalies III skyriuje
nurodytas sektorines intervencines
priemones, apžvalga, kurioje išdėstomos
sprendimo taikyti intervencines priemones
konkretiems sektoriams priežastys,
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pateikiamas kiekvienam sektoriui taikytinų
intervencinių priemonių sąrašas,
nurodomas jų papildomumas ir galimos
papildomos siektinos reikšmės, susijusios
su intervencinėmis priemonėmis, kurios
grindžiamos III antraštinės dalies III
skyriuje nurodytomis sektorinėmis
intervencinėmis priemonėmis;

pateikiamas kiekvienam sektoriui taikytinų
intervencinių priemonių sąrašas,
nurodomas jų papildomumas ir galimos
papildomos siektinos reikšmės, susijusios
su intervencinėmis priemonėmis, kurios
grindžiamos III antraštinės dalies III
skyriuje nurodytomis sektorinėmis
intervencinėmis priemonėmis;

e)
paaiškinimas, kurios intervencinės
priemonės padės užtikrinti nuoseklų ir
integruotą rizikos valdymo metodą;

e)
paaiškinimas, kurios intervencinės
priemonės padės užtikrinti nuoseklų ir
integruotą rizikos valdymo metodą;
ea)
paaiškinimas, kaip BŽŪP
strateginiu planu užtikrinamas lyčių
aspekto integravimas ir prisidedama prie
tikslo pasiekti lyčių lygybę;

f)
nacionalinių ir regioninių
intervencinių priemonių sąsajos bei
finansinių asignavimų paskirstymo pagal
intervencines priemones ir fondus
apibūdinimas.

f)
nacionalinių ir regioninių
intervencinių priemonių sąsajos bei
finansinių asignavimų paskirstymo pagal
intervencines priemones ir fondus
apibūdinimas.

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ba)
paaiškinimas, kaip BŽŪP
strateginiu planu bus remiamas
ekologinis žemės ūkis, siekiant padėti
priderinti gamybą prie didėjančios
ekologiškų žemės ūkio produktų
paklausos, kaip nustatyta 13a straipsnyje;

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis
Komisijos siūlomas tekstas
iii)
EŽŪFKP ir kitų Sąjungos fondų,
veikiančių kaimo vietovėse, veiklos
koordinavimo, veiklos sričių atskyrimo ir
AD\1181813LT.docx

Pakeitimas
iii)
EŽŪFKP, EŽŪGF ir kitų Sąjungos
fondų, veikiančių kaimo vietovėse, veiklos
koordinavimo, veiklos sričių atskyrimo ir
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papildomumo apžvalga.
Pakeitimas

papildomumo apžvalga.

151

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
95 straipsnio 1 dalies e punkte
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro
apibendrinamoji lentelė, kurioje
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į
metines tarpines reikšmes.

1.
95 straipsnio 1 dalies e punkte
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro
apibendrinamoji lentelė, kurioje
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į
kas dvejus metus nustatomas tarpines
reikšmes.

Pagrindimas
Būtų pageidautina nustatyti tarpines reikšmes kas dvejus metus, nes tai palengvintų valstybių
narių administravimo institucijų darbą. Be to, kai kurioms tikslinėms reikšmėms pasiekti
reikia daugiau laiko, tad ir pažanga gali būti matoma tik praėjus ilgesniam laikotarpiui.

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano
elementai, galintys padėti modernizuoti
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP, visų pirma:

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano
elementai, galintys padėti modernizuoti
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP siekiant
įveikti naujus iššūkius, įskaitant perėjimą
prie tvarumo, visų pirma:

Pagrindimas
Modernizavimas nėra savitikslis: bendras tikslas, kaip daug kartų pabrėžta Komisijos
komunikate dėl BŽŪP reformos, yra paradigminis pokytis siekiant užtikrinti tvarumą,
reaguoti į naujus iššūkius ir t. t.
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Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies a punkto i i a papunktis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
iia)
apibūdinama, kaip užtikrinamas
suderinamumas su darnaus vystymosi
tikslais ir tarptautiniais susitarimais
klimato srityje;
Pagrindimas

Modernizavimas nėra savitikslis: bendras tikslas, kaip daug kartų pabrėžta Komisijos
komunikate dėl BŽŪP reformos, yra paradigminis pokytis siekiant užtikrinti tvarumą,
reaguoti į naujus iššūkius ir t. t.

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1
dalies i punkte nurodytą konkretų tikslą,
remiamasi XIa priede nurodytais teisės
aktais.
Pagrindimas

Šis priedas susijęs su maisto sauga ir gyvūnų gerove.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas
2.
Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP
strateginius planus, atsižvelgdama į planų
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su
bendraisiais Sąjungos teisės principais,
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis
AD\1181813LT.docx

Pakeitimas
2.
Vadovaudamasi aiškiais ir
objektyviais kriterijais, Komisija įvertina
pasiūlytus BŽŪP strateginius planus, be
kita ko, atsižvelgdama į planų išsamumą,
nuoseklumą ir derėjimą su bendraisiais
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nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos
veikimui ir konkurencijos iškraipymui,
paramos gavėjams ir administracijoms
tenkančios administracinės naštos dydžiui.
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio
plano strategijos tinkamumas, atitinkami
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės,
intervencinės priemonės ir SSGG analize
bei ex-ante vertinimu grindžiamas biudžeto
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP
strateginio plano tikslams siekti naudojant
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Sąjungos teisės principais, šiuo reglamentu
ir pagal jį priimtomis nuostatomis, taip pat
su Horizontaliuoju reglamentu, į galimybes
juos taikant pasiekti 6 straipsnio 1 dalyje
nurodytus konkrečius tikslus ir jų faktinį
indėlį siekiant šių tikslų, jų nuoseklumą ir
atitiktį XI priede nurodytiems teisės
aktams, poveikį tinkamam vidaus rinkos
veikimui ir konkurencijos iškraipymui,
paramos gavėjams ir administracijoms
tenkančios administracinės naštos dydžiui.
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio
plano strategijos tinkamumas, atitinkami
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės,
intervencinės priemonės ir SSGG analize
bei ex-ante vertinimu grindžiamas biudžeto
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP
strateginio plano tikslams siekti naudojant
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama
valstybė narė jį pateikė.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas
patvirtinamas ne vėliau kaip po šešių
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama
valstybė narė jį pateikė.

Pagrindimas
Komisija neturėtų turėti daugiau laiko strateginiam planui patvirtinti, nei jo turi valstybės
narės tam planui parengti.

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas
Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV
PE630.523v04-00
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Pakeitimas
Išbraukta.
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prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2
dalies a–d punktuose, pateiktai
informacijai.

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP
strateginį planą, kuriame nepateikti visi
elementai. Tokiu atveju atitinkama
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP
strateginio plano dalis ir pateikia su visu
BŽŪP strateginiu planu susijusias
preliminarias siektinas reikšmes ir 100
straipsnyje nurodytus finansinius planus,
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano
elementai pateikiami Komisijai kaip plano
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Išbraukta.

Pagrindimas
Tvirtinant neišbaigtus planus mažėja užmojai. Tai neatitinka patikimo finansų valdymo
principų, visų pirma pagal rezultatais grindžiamą įgyvendinimo modelį.

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 6 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
6a.
BŽŪP strateginių planų vertinimų
rezultatus ir savo pastabas Komisija
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui.
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Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 10 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
10a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius
po to, kai patvirtinami visi BŽŪP
strateginiai planai, Komisija Europos
Parlamentui ir Tarybai pateikia
lyginamąją įvairių valstybių narių
strateginių planų ataskaitą, kurioje taip
pat palyginamos pasirinktos intervencinės
priemonės ir skirtos finansinės sumos
siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus.

Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ka)
ekonominiams ir socialiniams
interesams atstovaujančioms
suinteresuotųjų subjektų organizacijoms
ir suinteresuotosioms nevyriausybinėms
organizacijoms būtų suteikta galimybė
gauti visą informaciją apie tai, kaip
rengiamas, iš dalies keičiamas ir
tvirtinamas BŽŪP strateginis planas, taip
pat visą informaciją, įskaitant informaciją
apie vykdytas konsultacijas ir jų
rezultatus, kuri buvo pateikta Stebėsenos
komitetui.

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas
Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą
atstovavimą atitinkamoms valdžios
PE630.523v04-00
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Pakeitimas
Valstybė narė, deramai atsižvelgdama į
interesų konfliktų prevenciją, sprendžia
dėl Stebėsenos komiteto sudėties ir
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institucijoms ir tarpinėms institucijoms,
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų
partnerių atstovams.

užtikrina proporcingą atstovavimą
atitinkamoms valdžios institucijoms ir
tarpinėms institucijoms, taip pat 94
straipsnio 3 dalyje nurodytų partnerių
atstovams, kurie yra svarbūs įgyvendinant
visus 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus
tikslus.
Pagrindimas

Atitinkamos kompetentingos institucijos ir suinteresuotieji subjektai iš visų sričių, kurias
apima konkretūs 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti BŽŪP tikslai, įskaitant sveikatos sritį, turėtų
būti veiksmingai įtraukiami į įvairius BŽŪP strateginių planų rengimo, įgyvendinimo,
stebėsenos ir vertinimo etapus. Užtikrinimas, kad būtų naudojami kokybiški įrodymai ir
užkertamas kelias interesų konfliktams, yra neatskiriama veiksmingos politikos dalis.

Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ba)
klausimus, susijusius su duomenų
kokybe ir kiekybe, taip pat rezultatų ir
veiklos stebėsenos rodikliais;
Pagrindimas

Stebėsenos komitetas turėtų nustatyti, ar esama sričių, kuriose trūksta pagrindinių duomenų
arba jų nepakanka rezultatų ir veiklos stebėsenai atlikti, taip pat sričių, kurioms taikomus
rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
EIP tikslas yra skatinti inovacijas ir
veiksmingiau keistis žiniomis.

2.
EIP tikslas yra skatinti inovacijas ir
veiksmingiau keistis žiniomis. Šiuo
atžvilgiu inovacijos turi padėti didinti
konkurencingumą, taip pat gerinti
aplinkosauginį veiksmingumą ir tvarumą,
visų pirma plėtojant tvarią ūkininkavimo
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praktiką srityse, susijusiose su klimatu,
vandeniu, dirvožemiu, biologine įvairove
ir atliekomis.

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)
skatina greitesnį ir platesnį
inovacinių sprendimų įgyvendinimą
praktikoje, ir

c)
skatina greitesnį ir platesnį
inovacinių sprendimų, įskaitant
agroekologinius sprendimus,
įgyvendinimą praktikoje, ir

Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ba)
plane nustatytų priemonių
derėjimas su Sąjungos vystymosi politikos
tikslais.
Pagrindimas

Pagal SESV 208 straipsnį reikalaujama užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui.

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 1 dalies e punktas
Komisijos siūlomas tekstas
e)
remti bendrą mokymosi procesą,
susijusį su stebėsena ir vertinimu.
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Pakeitimas
e)
remti su stebėsena ir vertinimu
susijusį bendrą mokymosi procesą,
nustatant sritis, kuriose trūksta
pagrindinių duomenų arba jų nepakanka
ir kurioms būtų galima nustatyti
tinkamesnius ir tikslesnius rodiklius.
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Pagrindimas
Svarbu nustatyti sritis, kuriose trūksta pagrindinių duomenų arba jų nepakanka stebėsenai
atlikti ir kurioms taikomus rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m.
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius
finansinius metus. 2023 m. teikiama
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita
apima tik 2022 finansinius metus.

1.
Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau
kas dvejus metus iki vasario 15 d. iki
2030 m. imtinai valstybės narės pateikia
Komisijai BŽŪP strateginio plano
įgyvendinimo rezultatų dvimetes ataskaitas
už praėjusius dvejus finansinius metus.
2023 m. teikiama ataskaita apima 2021 ir
2022 finansinius metus. Dėl III antraštinės
dalies II skyriuje nurodytų tiesioginių
išmokų ataskaita apima tik 2022
finansinius metus.

Pagrindimas
Valstybių narių administracinėms institucijoms dvimetės ataskaitos yra tinkamesnės ir jas
lengviau pateikti.

Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remiantis finansiniais duomenimis,
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis
118 straipsnio antros pastraipos, metinėse
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė
kokybinė ir kiekybinė informacija apie
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose
taip pat pateikiama informacija apie gautus
produktus, faktines išlaidas, gautus
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Remiantis finansiniais duomenimis,
produkto, rezultato ir poveikio rodikliais ir
laikantis 118 straipsnio antros pastraipos,
metinėse rezultatų ataskaitose pateikiama
pagrindinė kokybinė ir kiekybinė
informacija apie BŽŪP strateginio plano
įgyvendinimą. Jose taip pat pateikiama
informacija apie gautus produktus ir
padarytą poveikį, faktines išlaidas, gautus
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rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.
Valstybės narės kiekvienais metais
su Komisija rengia metinį peržiūros posėdį,
kuriam Komisija pirmininkauja viena arba
kartu su valstybėmis narėmis; jis
rengiamas ne anksčiau kaip praėjus dviem
mėnesiams nuo metinės rezultatų
ataskaitos pateikimo.

1.
Komisija kiekvienais metais su
valstybėmis narėmis rengia metinį
peržiūros posėdį, kuriam pirmininkauja
Komisija; jis rengiamas ne anksčiau kaip
praėjus dviem mėnesiams nuo metinės
rezultatų ataskaitos pateikimo.

Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Metiniu peržiūros posėdžiu
siekiama apsvarstyti kiekvieno plano
įgyvendinimo rezultatus, taip pat pažangą,
padarytą siekiant nustatytų siektinų
reikšmių, visus rezultatams poveikį
darančias problemas ir priemones, kurių
jau yra arba bus imtasi toms problemoms
spręsti.

2.
Metiniu peržiūros posėdžiu
siekiama apsvarstyti kiekvieno plano
įgyvendinimo rezultatus, taip pat pažangą,
padarytą siekiant nustatytų siektinų
reikšmių ir bendrųjų svarbiausių su
aplinka ir klimatu susijusių Sąjungos
tikslų, visas rezultatams poveikį darančias
problemas ir priemones, kurių jau yra arba
bus imtasi toms problemoms spręsti.

Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
2a.
Metinių peržiūros posėdžių
santraukas ir savo pastabas Komisija
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
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komitetui ir Regionų komitetui.

Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

123 straipsnis

123 straipsnis

Paskata už gerus veiklos rezultatus

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1.
Paskata už gerus veiklos rezultatus
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026
metais, siekiant atlyginti už gerus
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje
nurodytą sąlygą.

1.
Paskata už gerus veiklos rezultatus
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026
metais, siekiant atlyginti už gerus
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje
nurodytą sąlygą.

2.
Paskata už gerus veiklos rezultatus
sudaro 5 % 2027 finansiniais metais
valstybei narei skiriamos sumos, nurodytos
IX priede.

2.
Paskata už gerus veiklos rezultatus
sudaro 5 % 2027 finansiniais metais
valstybei narei skiriamos sumos, nurodytos
IX priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, kurie
pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, kurie
pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

124 straipsnis

124 straipsnis

Paskatos už gerus veiklos rezultatus
taikymas

Paskatos už gerus veiklos rezultatus
taikymas

1.
Remiantis 2026 metų veiklos
rezultatų peržiūra, paskata už gerus
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės
narės asignavimo pagal 123 straipsnio
antrą pastraipą, šiai valstybei narei
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP
strateginiame plane nustatytus rezultato

1.
Remiantis 2026 metų veiklos
rezultatų peržiūra, paskata už gerus
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės
narės asignavimo pagal 123 straipsnio
antrą pastraipą, šiai valstybei narei
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP
strateginiame plane nustatytus rezultato
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rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais,
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės
reikšmės.

rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais,
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės
reikšmės.

2.
Komisija per du mėnesius nuo 2026
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo,
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės
vertės.

2.
Komisija per du mėnesius nuo 2026
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo,
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės
vertės.

3.
Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės
reikšmės pasiekiamos, Komisija
atitinkamoms valstybėms narėms skiria
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą,
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 2027
finansiniams metams, remiantis 2 dalyje
nurodytu sprendimu.

3.
Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės
reikšmės pasiekiamos, Komisija
atitinkamoms valstybėms narėms skiria
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą,
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 2027
finansiniams metams, remiantis 2 dalyje
nurodytu sprendimu.

4.
Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių
metų asignavimų, susijusių su
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma,
Komisija neskiria.

4.
Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių
metų asignavimų, susijusių su
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma,
Komisija neskiria.

5.
Taikydama paskatą už gerus
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti
į force majeure atvejus ir dideles socialines
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti
kliūčių atitinkamoms tarpinėms reikšmėms
pasiekti.

5.
Taikydama paskatą už gerus
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti
į force majeure atvejus ir dideles socialines
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti
kliūčių atitinkamoms tarpinėms reikšmėms
pasiekti.

6.
Komisija priima įgyvendinimo
aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka
paskatos už gerus veiklos rezultatus
taikymo valstybėms narėms nuoseklumui
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

6.
Komisija priima įgyvendinimo
aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka
paskatos už gerus veiklos rezultatus
taikymo valstybėms narėms nuoseklumui
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 2 dalis
PE630.523v04-00

LT
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą,
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių
planų įgyvendinimo pradžios atlieka
tarpinį vertinimą, atsižvelgdama į I priede
nurodytus rodiklius. Komisija gali naudotis
visa reikalinga, kuri jau gauta pagal [naujo
Finansinio reglamento] [128] straipsnį.

2.
Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą,
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių
planų įgyvendinimo pradžios atlieka ir
viešai paskelbia vertinimą, atsižvelgdama į
I priede nurodytus rodiklius. Komisija gali
naudotis visa reikalinga informacija, kuri
jau gauta pagal [naujo Finansinio
reglamento] [128] straipsnį. Šis vertinimas
papildomas išorės nepriklausoma
vertinimo ataskaita, kuri apima EŽŪGF
ir EŽŪFKP veiksmingumą, efektyvumą,
įgyvendinimą, papildomumą, rezultatus ir
poveikį.

Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.
Komisija atlieka ex post vertinimą,
kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą,
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę.

3.
Iki laikotarpio, kuriam taikomas
šis reglamentas, pabaigos Komisija atlieka
ir viešai paskelbia ex post vertinimą, kad
įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą,
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę. Šis
vertinimas papildomas išorės
nepriklausoma ex post vertinimo
ataskaita, kuri apima EŽŪGF ir
EŽŪFKP veiksmingumą, efektyvumą,
įgyvendinimą, papildomumą, rezultatus ir
poveikį.

Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis
Komisijos siūlomas tekstas
1.

Valstybės narės Komisijai pateikia
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visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų
atlikti BŽŪP stebėseną ir vertinimą.

visą reikiamą informaciją ar duomenis,
kad ji galėtų atlikti BŽŪP stebėseną ir
vertinimą. BŽŪP lėšų skiriama tik
valstybėms narėms pateikus šią
informaciją ir duomenis.
Pagrindimas

Kad galėtų atlikti pagal BŽŪP numatytą auditą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie
pavienius paramos gavėjus. Perduoti šiuos duomenis Europos Komisijai yra lengviausias ir
ekonomiškai efektyviausias būdas rinkti informaciją stebėsenos ir vertinimo tikslais, o ES
suteikiama galimybė parodyti savo politikos rezultatus.

Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.
Išlaikomi esami administraciniai
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su
statistika susijusias BŽŪP reikmes.
Administracinių registrų duomenys kuo
labiau naudojami statistiniais tikslais,
bendradarbiaujant su valstybių narių
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3.
Išlaikomi esami administraciniai
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su
statistika susijusias BŽŪP reikmes.
Administracinių registrų duomenys kuo
labiau naudojami statistiniais ir
reikalavimų laikymosi stebėsenos tikslais,
bendradarbiaujant su valstybių narių
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 3 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Kaupti žinias, diegti
inovacijas, gerinti
skaitmeninimą žemės
ūkyje bei kaimo
vietovėse ir skatinti
praktinį jų taikymą
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I.1 Dalijimasis žiniomis ir
inovacijos. BŽŪP biudžeto
dalis, skirta dalijimuisi
žiniomis ir inovacijoms
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R.1 Geresnių veiklos
rezultatų siekimas
pasitelkiant žinias ir
inovacijas. Ūkininkų,
gaunančių paramą
konsultacijoms,
mokymams, keitimuisi
žiniomis vykdyti arba
AD\1181813LT.docx

dalyvauti veiklos
grupėse, siekiant gerinti
ekonominius,
aplinkosaugos, klimato
srities ir išteklių
naudojimo rezultatus,
dalis.
R.2 Konsultacijų ir žinių
sistemų susiejimas. AKIS
priklausančių konsultantų
skaičius (palyginti su
bendru ūkininkų
skaičiumi)
R.3 Žemės ūkio
sektoriaus
skaitmeninimas.
Ūkininkų, gaunančių
paramą pagal BŽŪP
tiksliojo ūkininkavimo
technologijai plėtoti,
dalis
Pakeitimas
Kaupti žinias, diegti
inovacijas, gerinti
skaitmeninimą žemės
ūkyje bei kaimo
vietovėse ir skatinti
praktinį jų taikymą

I.1 Dalijimasis žiniomis ir
inovacijos. BŽŪP biudžeto
dalis, skirta dalijimuisi
žiniomis ir inovacijoms

R.1 Geresnių veiklos
rezultatų siekimas
pasitelkiant žinias ir
inovacijas. Ūkininkų,
gaunančių paramą
konsultacijoms,
mokymams, keitimuisi
žiniomis vykdyti arba
dalyvauti veiklos
grupėse, siekiant gerinti
tvarius ekonominius,
aplinkosaugos, klimato
srities ir išteklių
naudojimo rezultatus,
dalis.
R.2 Konsultacijų ir žinių
sistemų susiejimas. AKIS
priklausančių konsultantų
skaičius (palyginti su
bendru ūkininkų
skaičiumi)
R.2a Žinios apie
natūralias kenksmingųjų
organizmų kontrolės
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nenaudojant pesticidų
priemones ir
konsultacijos šiuo
klausimu.
Nepriklausomų
konsultantų,
konsultuojančių dėl
integruotosios
kenksmingųjų
organizmų kontrolės,
mažų sąnaudų sistemų ir
cheminių medžiagų
naudojimui alternatyvių
metodų, skaičius
R.3 Žemės ūkio
sektoriaus
skaitmeninimas.
Ūkininkų, gaunančių
paramą pagal BŽŪP
tiksliojo ūkininkavimo
technologijai, kuria
galima mažinti
naudojamų medžiagų
kiekį, didinti tvarumą ir
gerinti aplinkosauginius
rezultatus, dalis

Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 4 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas

Remti perspektyvias ūkio
pajamas ir atsparumą
visoje Sąjungoje siekiant
geresnio aprūpinimo
maistu

PE630.523v04-00
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I.2 Pajamų skirtumų
mažinimas. Žemės ūkio
sektoriaus pajamų dydžio
pokyčiai, palyginti su
bendrais ekonomikos
rodikliais

R.4 Pajamų paramos
susiejimas su standartais
ir gerąja patirtimi.
Naudojamų žemės ūkio
naudmenų, už kurias
skiriama pajamų parama
ir kurioms taikomos
paramos skyrimo
sąlygos, dalis

I.3 Ūkio pajamų skirtumų
mažinimas. Žemės ūkio
sektoriaus pajamų raida

R.5 Rizikos valdymas.
Ūkių, kuriuose taikomos
BŽŪP rizikos valdymo
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priemonės, dalis
I.4 Perspektyvių ūkio
pajamų rėmimas. Žemės
ūkio sektoriaus pajamų
dydžio pokyčiai pagal
sektorius (palyginti su
žemės ūkio sektoriaus
vidurkiu)

R.6 Perskirstymas
mažesniems ūkiams.
Papildomos paramos,
teikiamos už
reikalavimus
atitinkantiems ūkiams,
kurių dydis mažesnis už
vidutinį, priklausančio
ploto hektarą, procentinė
dalis (palyginti su
vidurkiu)

I.5 Teritorinės pusiausvyros
išlaikymas. Žemės ūkio
sektoriaus pajamų dydžio
pokyčiai vietovėse, kuriose
esama gamtinių kliūčių
(palyginti su vidurkiu)

R.7 Paramos vietovėse,
kuriose esama specialių
poreikių, esantiems
ūkiams didinimas.
Papildomos paramos už
vietovėse, kuriose esama
didesnių poreikių
(palyginti su vidurkiu),
esančio ploto hektarą
procentinė dalis

Pakeitimas

Remti perspektyvias ūkio
pajamas ir atsparumą
visoje Sąjungoje siekiant
geresnio aprūpinimo
maistu

AD\1181813LT.docx

I.2 Pajamų skirtumų
mažinimas. Žemės ūkio
sektoriaus pajamų dydžio
pokyčiai, palyginti su
bendrais ekonomikos
rodikliais

R.4 Pajamų paramos
susiejimas su standartais ir
gerąja patirtimi.
Naudojamų žemės ūkio
naudmenų, už kurias
skiriama pajamų parama ir
kurioms taikomos
paramos skyrimo sąlygos,
dalis

I.3 Ūkio pajamų skirtumų
mažinimas. Žemės ūkio
sektoriaus pajamų raida

R.5 Rizikos valdymas.
Ūkių, kuriuose taikomos
BŽŪP rizikos valdymo
priemonės, dalis

I.4 Perspektyvių ūkio
pajamų rėmimas. Žemės
ūkio sektoriaus pajamų
dydžio pokyčiai pagal
sektorius (palyginti su
žemės ūkio sektoriaus
vidurkiu)

R.6 Perskirstymas
mažesniems ūkiams.
Papildomos paramos,
teikiamos už reikalavimus
atitinkantiems ūkiams,
kurių dydis mažesnis už
vidutinį, priklausančio
ploto hektarą, procentinė
dalis (palyginti su
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vidurkiu)
I.5 Teritorinės
pusiausvyros išlaikymas.
Žemės ūkio sektoriaus
pajamų dydžio pokyčiai
vietovėse, kuriose esama
gamtinių kliūčių
(palyginti su vidurkiu)

R.7 Paramos vietovėse,
kuriose esama specialių
poreikių, esantiems
ūkiams didinimas.
Papildomos paramos už
vietovėse, kuriose esama
didesnių poreikių
(palyginti su vidurkiu),
esančio ploto hektarą
procentinė dalis

Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 5 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Labiau orientuotis į rinką
ir didinti
konkurencingumą, be
kita ko, daugiau dėmesio
skiriant moksliniams
tyrimams,
technologijoms ir
skaitmeninimui.

I.6 Ūkių našumo didinimas.
Bendras gamybos veiksnių
našumas

R.8 Sunkumų
patiriantiems sektoriams
priklausančių ūkių
rėmimas. Ūkininkų,
kuriems teikiama
susietoji parama
konkurencingumui,
tvarumui ar kokybei
gerinti, dalis

I.7 Prekybos žemės ūkio ir
maisto produktais iššūkių
įveikimas. Prekybos žemės
ūkio ir maisto produktais
importo ir eksporto
rodikliai

R.9 Ūkių
modernizavimas.
Ūkininkų, gaunančių
paramą investicijoms,
skirtą restruktūrizuoti bei
modernizuoti ir, be kita
ko, gerinti išteklių
naudojimo efektyvumą,
dalis

Pakeitimas
Labiau orientuotis į rinką
ir didinti
konkurencingumą, be
kita ko, daugiau dėmesio
skiriant moksliniams
tyrimams,
technologijoms ir
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I.6 Ūkių našumo didinimas.
Bendras gamybos veiksnių
našumas
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R.8 Sunkumų
patiriantiems sektoriams
priklausančių ūkių
rėmimas. Ūkininkų,
kuriems teikiama
susietoji parama
konkurencingumui,
tvarumui ar kokybei
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skaitmeninimui.

gerinti, dalis
I.6a Gamybos sektorių
įvairinimas ir
subalansavimas, kur
įmanoma. Kiekvieno
gamybos sektoriaus
naudojamo regioninio
žemės ūkio paskirties
žemės ploto dalis
I.7 Prekybos žemės ūkio ir
maisto produktais iššūkių
įveikimas. Prekybos žemės
ūkio ir maisto produktais
importo ir eksporto
rodikliai

R.9 Ūkių
modernizavimas.
Ūkininkų, gaunančių
paramą investicijoms,
skirtą restruktūrizuoti bei
modernizuoti ir, be kita
ko, gerinti išteklių
naudojimo efektyvumą,
dalis

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 6 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Ūkininkų padėties vertės
grandinėje gerinimas

I.8 Ūkininkų padėties
maisto grandinėje
gerinimas. Papildoma
nauda maisto grandinėje
dalyvaujantiems
pirminiams gamintojams

R.10 Tiekimo grandinės
organizavimo gerinimas.
Ūkininkų, dalyvaujančių
remiamose gamintojų
grupėse, gamintojų
organizacijose, vietos
rinkose, trumpose
tiekimo grandinėse ir
kokybės sistemose, dalis
R.11 Pasiūlos
koncentravimas.
Gamintojų organizacijų,
vykdančių veiksmų
programas, parduodamos
produkcijos vertės dalis

Pakeitimas
Ūkininkų padėties vertės
grandinėje gerinimas
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I.8 Ūkininkų padėties
maisto grandinėje
gerinimas. Papildoma
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R.10 Tiekimo grandinės
organizavimo gerinimas.
Ūkininkų ir MVĮ,
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nauda maisto grandinėje
dalyvaujantiems
pirminiams gamintojams

dalyvaujančių remiamose
gamintojų grupėse,
gamintojų organizacijose,
vietos rinkose, trumpose
tiekimo grandinėse ir
kokybės sistemose, dalis
R.11 Pasiūlos
koncentravimas.
Gamintojų organizacijų,
vykdančių veiksmų
programas, parduodamos
produkcijos vertės dalis

Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 7 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos,
plėtoti darniąją
energetiką
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I.9 Ūkių atsparumo
didinimas. Indeksas

R.12 Prisitaikymas prie
klimato kaitos. Žemės
ūkio paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
įsipareigojimai gerinti
prisitaikymą prie klimato
kaitos, dalis

I.10 Klimato kaitos
švelninimas. Žemės ūkio
sektoriuje išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (ŠESD) kiekio
mažinimas

R.13 Gyvulininkystės
sektoriaus išmetamųjų
teršalų kiekio mažinimas.
Sutartinių ūkinių gyvūnų,
už kuriuos skiriama
parama išmetamųjų
ŠESD ir (arba) amoniako,
įskaitant susidarantį
tvarkant mėšlą, kiekiui
mažinti, dalis

I.11 Anglies dioksido
sekvestracijos didinimas.
Dirvožemyje esančios
organinės anglies kiekio
didinimas

R.14 Anglies dioksido
saugojimas dirvožemyje
ir biomasėje. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
įsipareigojimai mažinti
išmetamųjų teršalų kiekį,
išlaikyti ir (arba) gerinti
anglies dioksido
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saugojimo priemones
(daugiamečius žolynus,
žemės ūkio paskirties
žemę durpynuose, miškus
ir t. t.), dalis
I.12 Darniosios energijos
naudojimo žemės ūkio
sektoriuje didinimas
Energijos gamyba iš
atsinaujinančių žemės ir
miškų ūkio šaltinių

R.15 Žalioji energija,
gaunama iš žemės ir
miškų ūkio šaltinių.
Investicijos į
atsinaujinančiųjų išteklių
energijos gamybos
pajėgumus, įskaitant
biologinius (MW)
R.16 Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas.
Energijos taupymas
žemės ūkio sektoriuje
R 17 Mišku apželdinta
žemė. Plotas, už kurį
teikiama miško veisimo
ir miškingų plotų kūrimo
(įskaitant agrarinę
miškininkystę) parama

Pakeitimas
Švelninti klimato kaitą ir
prisitaikyti prie jos,
plėtoti darniąją
energetiką
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I.9 Ūkių atsparumo
didinimas. Index

R.12 Prisitaikymas prie
klimato kaitos. Žemės
ūkio paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
įsipareigojimai gerinti
prisitaikymą prie klimato
kaitos, dalis

I.9a Atsparumo didinimas
didinant genetinę įvairovę.
Žemės ūkio biologinės
įvairovės rodiklis, kuriuo
išmatuojama kultūrinių
augalų rūšių veislių
įvairovė

R.12a Atsparumo
didinimas didinant
genetinę įvairovę. Žemės
ūkio paskirties žemės,
naudojamos taikant
genetinei įvairovei
naudingą praktiką ir
pasirinkimus, dalis

I.10 Klimato kaitos
švelninimas. Žemės ūkio
sektoriuje išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (ŠESD) kiekio
mažinimas

R.13 Gyvulininkystės
sektoriaus išmetamųjų
teršalų kiekio mažinimas.
Sutartinių ūkinių gyvūnų,
už kuriuos skiriama
parama išmetamųjų
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ŠESD ir (arba) amoniako,
įskaitant susidarantį
tvarkant mėšlą, kiekiui
mažinti, dalis
I.11 Anglies dioksido
sekvestracijos didinimas.
Dirvožemyje esančios
organinės anglies kiekio
didinimas

R.14 Anglies dioksido
saugojimas dirvožemyje
ir biomasėje. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
įsipareigojimai mažinti
išmetamųjų teršalų kiekį,
išlaikyti ir (arba) gerinti
anglies dioksido
saugojimo priemones
(daugiamečius žolynus,
daugiamečius pasėlius
su nuolatine žaliąja
danga, žemės ūkio
paskirties žemę
durpynuose, miškus ir
t. t.), dalis

I.12 Darniosios energijos
gamybos ir naudojimo
žemės ūkio sektoriuje
užtikrinimas. Energijos
gamyba iš atsinaujinančių
žemės ir miškų ūkio šaltinių
ir jos naudojimas,
nurodant grynąjį
absorbuojamo anglies
dioksido kiekį ir išmetamo
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio
sumažėjimą be tiesioginio
ar netiesioginio žemės
paskirties keitimo

R.15 Žalioji energija,
gaunama iš žemės ir
miškų ūkio šaltinių.
Investicijos į
atsinaujinančiųjų išteklių
energijos gamybos
pajėgumus, įskaitant
biologinius (MW)

R.15a Užtikrinimas, kad
biokuras, gaunamas iš
žemės ir miškų ūkio,
būtų veiksmingas ir
tausus. Investicijos be
tiesioginės ar
netiesioginės sąsajos su
žemės paskirties keitimu
R.15b Naudojant trąšas
išmetamo teršalų kiekio
mažinimas. Žemės ūkio
PE630.523v04-00
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paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti valdymo
įsipareigojimai mažinti
naudojant trąšas
išmetamą ŠESD kiekį,
dalis
R.16 Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas.
Energijos taupymas
žemės ūkio sektoriuje
R 17 Mišku apželdinta
žemė. Plotas, už kurį
teikiama miško veisimo
ir miškingų plotų kūrimo
(įskaitant agrarinę
miškininkystę) parama

Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 8 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Skatinti darnųjį
vystymąsi ir veiksmingą
gamtos išteklių, tokių
kaip vanduo, dirvožemis
ir oras, valdymą
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I.13 Dirvožemio erozijos
mažinimas. Žemės ūkio
paskirties žemės ploto,
kuriam būdinga vidutinė
arba stipri dirvožemio
erozija, procentinė dalis

R.18 Dirvožemio
gerinimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
dirvožemį tvarkyti
padedantys valdymo
įsipareigojimai, dalis

I.14 Oro kokybės
gerinimas. Žemės ūkio
sektoriuje išmetamo
amoniako kiekio mažinimas

R.19 Oro kokybės
gerinimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
įsipareigojimai mažinti
išmetamo amoniako
kiekį, dalis

I.15 Vandens kokybės
gerinimas. Bendras
maistingųjų medžiagų
balansas žemės ūkio
paskirties žemėje

R.20 Vandens kokybės
apsauga. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti užtikrinti
vandens kokybę
padedantys valdymo
įsipareigojimai, dalis
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1.16 Maisto medžiagų
išplovimo mažinimas.
Nitratai požeminiame
vandenyje. Požeminio
vandens stočių, kuriose
azoto koncentracija viršija
50 mg/l (pagal Nitratų
direktyvą), skaičius

R.21 Darnus maisto
medžiagų valdymas.
Žemės ūkio paskirties
žemės, dėl kurios
prisiimti įsipareigojimai,
padedantys užtikrinti
geresnį maisto medžiagų
valdymą, dalis

I.17 Intensyvaus vandens
išteklių naudojimo
mažinimas. Vandens
suvartojimo indeksas plius
(WEI+)

R.22 Tausus vandens
naudojimas. Drėkinamos
žemės ploto, dėl kurio
prisiimti įsipareigojimai
gerinti vandens balansą,
dalis
R.23 Aplinkos / klimato
srities veiklos rezultatų
gerinimas investicijomis.
Ūkininkų, gaunančių
paramą investicijoms,
susijusioms su aplinkos
apsauga arba kova su
klimato kaita, dalis
R.24 Aplinkos / klimato
srities veiklos rezultatų
gerinimas naudojantis
žiniomis. Ūkininkų,
gaunančių paramą su
aplinkos / klimato srities
veiklos rezultatais
susijusioms
konsultacijoms ir
mokymui, dalis

Pakeitimas
Skatinti darnųjį vystymąsi
ir veiksmingą gamtos
išteklių, tokių kaip
vanduo, dirvožemis ir
oras, valdymą
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I.13 Dirvožemio erozijos
mažinimas ir atsparumo
ekstremalioms oro
sąlygoms didinimas.
Žemės ūkio paskirties
žemės ploto, kuriam
būdinga vidutinė arba
stipri dirvožemio erozija,
procentinė dalis

R.18 Dirvožemio
gerinimas ir jo atsparumo
ekstremalioms oro
sąlygoms didinimas.
Žemės ūkio paskirties
žemės, dėl kurios prisiimti
dirvožemį tvarkyti
padedantys valdymo
įsipareigojimai, dalis

I.13a Viršutinio dirvos
sluoksnio storinimas ir
vandens bei maistinių
medžiagų išlaikymo

R.18a Ekologinio žemės
ūkio plėtra. Žemės ūkio
paskirties žemės, už kurią
gaunamos išmokos, kad
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gebos didinimas. Humuso
procentinė dalis
viršutiniame dirvožemio
sluoksnyje

būtų galima pereiti prie
ekologinio žemės ūkio
praktikos arba ją
išlaikyti, procentinė dalis
R.18b Dirvožemio būklė.
Dirvožemio biotos
gausumas ir įvairovė

AD\1181813LT.docx

I.14 Oro kokybės
gerinimas. Žemės ūkio
sektoriuje išmetamo
amoniako kiekio
mažinimas

R.19 Oro kokybės
gerinimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti
įsipareigojimai mažinti
išmetamo amoniako kiekį,
dalis, kaip numatyta
nacionalinėse oro taršos
kontrolės programose
pagal Direktyvą (ES)
2016/2284

I.15 Vandens kokybės
gerinimas. Bendras
maistingųjų medžiagų
balansas žemės ūkio
paskirties žemėje

R.20 Vandens kokybės
apsauga. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti užtikrinti
vandens kokybę
padedantys valdymo
įsipareigojimai, dalis

1.16 Maisto medžiagų
išplovimo mažinimas.
Nitratai požeminiame
vandenyje. Požeminio
vandens stočių, kuriose
azoto koncentracija viršija
50 mg/l (pagal Nitratų
direktyvą), skaičius

R.21 Darnus maisto
medžiagų valdymas.
Žemės ūkio paskirties
žemės, dėl kurios prisiimti
įsipareigojimai,
padedantys užtikrinti
geresnį maisto medžiagų
valdymą, dalis

I.17 Intensyvaus vandens
išteklių naudojimo
mažinimas. Vandens
suvartojimo indeksas plius
(WEI+)

R.22 Tausus vandens
naudojimas. Drėkinamos
žemės ploto, dėl kurio
prisiimti įsipareigojimai
gerinti vandens balansą,
įskaitant priemones,
skirtas dirvožemio
erozijai mažinti, vandens
matavimui ir dirvožemio
gebos sulaikyti vandenį
didinimui pagal upių
baseino valdymo
planuose nurodytų
priemonių programas,
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dalis
I.17a Pesticidų
nutekėjimo į požeminį
vandenį ir paviršinį
vandenį mažinimas.
Požeminio vandens
telkinių, kurių būklė yra
prasta (remiantis su
atskirais ir visais
pesticidais susijusiais
kokybės standartais,
nustatytais Europos
Parlamento ir Tarybos
direktyvoje
2006/118/EB1a)
procentinė dalis ir
paviršinio vandens
telkinių, kuriuose
viršijami atitinkamai
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje
2008/105/EB1b arba
valstybių narių nustatyti
aplinkos kokybės
standartai, susiję su
žemės ūkyje naudojamais
pesticidais, kurie yra
prioritetinės medžiagos
arba specifiniai upių
baseinų teršalai,
procentinė dalis

R.22a Gyvulininkystės
poveikio aplinkai
mažinimas. Gyvulių
tankumas kiekviename
upės baseine, regione ir
visoje valstybėje narėje

R.23 Aplinkos / klimato
srities veiklos rezultatų
gerinimas investicijomis.
Ūkininkų, gaunančių
paramą investicijoms,
susijusioms su aplinkos
apsauga arba kova su
klimato kaita, dalis
R.24 Aplinkos / klimato
srities veiklos rezultatų
gerinimas naudojantis
žiniomis. Ūkininkų,
gaunančių paramą su
aplinkos / klimato srities
veiklos rezultatais
susijusioms
konsultacijoms ir
PE630.523v04-00
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mokymui, dalis
R.24a Nutekančio
pesticidų kiekio
mažinimas. Žemės ūkio
paskirties žemės,
susijusios su remiamais
konkrečiais veiksmais,
kuriais mažinamas į
požeminį vandenį ir
paviršinį vandenį
nutekančių pesticidų
kiekis, dalis
R.24b Dirvožemio
apsauga sėjomainos
metodais. Ariamosios
žemės, kurioje
naudojama sėjomaina,
įskaitant ankštinius
augalus, dalis
___________________
1a

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl
požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27,
p. 19).
1b

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl
aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti
Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš
dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 348,
2008 12 24, p. 84).

Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 9 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Prisidėti prie biologinės
įvairovės apsaugos,
užtikrinti geresnį
ekosisteminių paslaugų
teikimą ir saugoti
buveines bei
kraštovaizdžius
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I.18 Žemės naudmenose
gyvenančių paukščių
populiacijų didinimas.
Žemės naudmenose
gyvenančių paukščių
indeksas

R.25 Darniojo miškų ūkio
rėmimas. Miško žemės,
dėl kurios prisiimti
valdymo įsipareigojimai
remti miškų apsaugą ir
tvarkymą, dalis.

I.19 Geresnė biologinės
įvairovės apsauga.

R.26 Miškų ekosistemų
apsauga. Miško žemės,
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Procentinė su žemės ūkiu
susijusių Bendrijos
svarbos buveinių ir rūšių,
kurioms būdingos
stabilumo arba didėjimo
tendencijos, dalis

dėl kurios prisiimti
valdymo įsipareigojimai
remti kraštovaizdį,
biologinę įvairovę ir
ekosistemines paslaugas,
dalis

I.20 Geresnis
ekosisteminių paslaugų
teikimas. Naudojamų
žemės ūkio naudmenų,
kuriose yra kraštovaizdžio
elementų, dalis

R.27 Buveinių ir rūšių
išsaugojimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti valdymo
įsipareigojimai remti
biologinės įvairovės
išsaugojimą arba
atkūrimą, dalis
R.28 „Natura 2000“
rėmimas. „Natura 2000“
teritorijose esantis plotas,
kurį įsipareigota saugoti,
išlaikyti ir atkurti
R.29 Kraštovaizdžio
elementų išsaugojimas.
Žemės ūkio paskirties
žemės, dėl kurios prisiimti
įsipareigojimai tvarkyti
kraštovaizdžio elementus,
įskaitant gyvatvores, dalis

Pakeitimas
Sustabdyti biologinės
įvairovės nykimą ir ją
didinti, stiprinti
ekosistemines paslaugas
ir remti didelės gamtinės
vertės ūkininkavimo
sistemas
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I.18 Žemės naudmenose
gyvenančių paukščių
populiacijų didinimas.
Žemės naudmenose
gyvenančių paukščių
indeksas

R.25 Darniojo miškų ūkio
rėmimas. Miško žemės,
dėl kurios prisiimti
valdymo įsipareigojimai
remti miškų apsaugą ir
tvarkymą, dalis.

I.19 Geresnė biologinės
įvairovės apsauga.
Procentinė su žemės ūkiu
susijusių Bendrijos
svarbos buveinių ir rūšių,
kurioms būdingos
stabilumo arba didėjimo
tendencijos, dalis

R.26 Miškų ekosistemų
apsauga. Miško žemės,
dėl kurios prisiimti
valdymo įsipareigojimai
remti kraštovaizdį,
biologinę įvairovę ir
ekosistemines paslaugas,
dalis

I.20 Geresnis
ekosisteminių paslaugų
teikimas. Naudojamų

R.27 Buveinių ir rūšių
išsaugojimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
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žemės ūkio naudmenų,
kuriose yra kraštovaizdžio
elementų, dalis

kurios prisiimti valdymo
įsipareigojimai remti
biologinės įvairovės
išsaugojimą arba
atkūrimą, dalis

I.20a Apdulkintojų
populiacijų mažėjimo
tendencijos stabdymas ir
jų gausinimas.
Apdulkintojų, įskaitant
bites ir drugelius,
indeksas
R.27a Genetinės įvairovės
skatinimas. Žemės ūkio
biologinės įvairovės
indeksas, kuriuo
išmatuojama kultūrinių
augalų rūšių veislių
įvairovė
R.28 „Natura 2000“
rėmimas. „Natura 2000“
teritorijose esantis plotas,
kurį įsipareigota saugoti,
išlaikyti ir atkurti
R.29 Kraštovaizdžio
elementų išsaugojimas.
Žemės ūkio paskirties
žemės, dėl kurios prisiimti
įsipareigojimai tvarkyti
kraštovaizdžio elementus,
įskaitant gyvatvores, dalis
R.29a Didelės gamtinės
vertės ūkininkavimo
skatinimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl
kurios prisiimti valdymo
įsipareigojimai kurti
didelę gamtinę vertę,
dalis

Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo 1 lentelės 10 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Pritraukti jaunuosius
ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas
verslo plėtrai kaimo
vietovėse

1.21 Jaunųjų ūkininkų
pritraukimas. Naujų
ūkininkų skaičiaus pokyčiai

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų
ūkininkų, kurie kuria
ūkius naudodamiesi pagal
BŽŪP teikiama parama,
skaičius

Pakeitimas
Pritraukti jaunuosius
ūkininkus ir sudaryti
palankesnes sąlygas
verslo plėtrai kaimo
vietovėse

1.21 Jaunųjų ūkininkų
pritraukimas. Naujų
ūkininkų skaičiaus
pokyčiai

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų
ūkininkų, kurie kuria
ūkius naudodamiesi pagal
BŽŪP teikiama parama,
skaičius

Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 11 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Skatinti užimtumą,
augimą, socialinę įtrauktį
ir vietos plėtrą kaimo
vietovėse, be kita ko,
bioekonomikos ir darnaus
miškų ūkio sektoriuose
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I.22 Darbo vietų kūrimas
kaimo vietovėse.
Užimtumo lygio
regionuose, kuriuose
vyrauja kaimo vietovės,
pokyčiai

R.31 Ekonomikos
augimas ir darbo vietų
kūrimas kaimo vietovėse.
Naujų darbo vietų kūrimas
įgyvendinant remiamus
projektus

I.23 Ekonomikos augimo
kaimo vietovėse
didinimas. Vienam
gyventojui regionuose,
kuriuose vyrauja kaimo
vietovės, tenkančio BVP
pokyčiai

R.32 Kaimo
bioekonomikos plėtra.
Bioekonomikos įmonių,
kuriamų naudojantis
parama, skaičius

1.24 Teisingesnė BŽŪP.
Geresnis pagal BŽŪP
teikiamos paramos
paskirstymas

R.33 Kaimo ekonomikos
skaitmeninimas. Kaimo
gyventojų, dalyvaujančių
remiamoje Pažangiųjų
kaimų strategijoje, dalis

I.25 Kaimo įtraukties
skatinimas. Kaimo
vietovių skurdo indekso
pokyčiai

R.34 Europos kaimo
infrastruktūros tinklų
kūrimas. Kaimo
gyventojų, kuriems,
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naudojantis pagal BŽŪP
teikiama parama,
sudarytos palankesnės
sąlygos naudotis
paslaugomis ir
infrastruktūra, dalis
R.35 Socialinės įtraukties
skatinimas. Mažumų
atstovų ir (arba)
pažeidžiamoms grupėms
priklausančių asmenų,
kurie naudojasi remiamais
socialinės įtraukties
projektais, skaičius
Pakeitimas
Skatinti užimtumą,
augimą, socialinę įtrauktį
ir vietos plėtrą kaimo
vietovėse, be kita ko,
bioekonomikos ir darnaus
miškų ūkio sektoriuose

I.22 Darbo vietų kūrimas
kaimo vietovėse.
Užimtumo lygio
regionuose, kuriuose
vyrauja kaimo vietovės,
pokyčiai

R.31 Ekonomikos
augimas ir darbo vietų
kūrimas kaimo vietovėse.
Naujų darbo vietų kūrimas
įgyvendinant remiamus
projektus

I.23 Ekonomikos augimo
kaimo vietovėse
didinimas. Vienam
gyventojui regionuose,
kuriuose vyrauja kaimo
vietovės, tenkančio BVP
pokyčiai

R.32 Kaimo
bioekonomikos plėtra.
Bioekonomikos įmonių,
kuriamų naudojantis
parama, skaičius

1.24 Teisingesnė BŽŪP.
Geresnis pagal BŽŪP
teikiamos paramos
paskirstymas

R.33 Kaimo ekonomikos
skaitmeninimas. Kaimo
gyventojų, dalyvaujančių
remiamoje Pažangiųjų
kaimų strategijoje, dalis

I.25 Kaimo įtraukties
skatinimas. Kaimo
vietovių skurdo indekso
pokyčiai

R.34 Europos kaimo
infrastruktūros tinklų
kūrimas. Kaimo
gyventojų, kuriems,
naudojantis pagal BŽŪP
teikiama parama,
sudarytos palankesnės
sąlygos naudotis
paslaugomis ir
infrastruktūra, dalis
R.35 Socialinės įtraukties
skatinimas. Mažumų
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atstovų ir (arba)
pažeidžiamoms grupėms
priklausančių asmenų,
kurie naudojasi remiamais
socialinės įtraukties
projektais, skaičius

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 12 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Užtikrinti, kad ES žemės
ūkio sektorius geriau
reaguotų į visuomenės
poreikius, susijusius su
maistu bei sveikatos
priežiūra (įskaitant
saugius, maistingus ir
tvarius maisto produktus),
ir gyvūnų gerove

I.26 Antibiotikų
naudojimo žemės ūkyje
ribojimas.
Pardavimas / naudojimas
maistiniams gyvūnams

R.36 Antibiotikų
naudojimo ribojimas.
Sutartinių ūkinių gyvūnų,
kuriems taikomi remiami
veiksmai, kuriais siekiama
apriboti antibiotikų
naudojimą
(prevencija / ribojimas),
dalis

I.27 Tausus pesticidų
naudojimas (TPN).
Mažinti pesticidų
naudojimo keliamą riziką
ir poveikį**

R.37 Tausus pesticidų
naudojimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, kuriai
taikomi remiami
konkretūs veiksmai,
kuriais užtikrinamas
tausus pesticidų
naudojimas, siekiant
sumažinti pesticidų
keliamą riziką ir poveikį,
dalis

1.28 Vartotojų poreikio
gauti kokybiško maisto
patenkinimas. Produktų,
kuriems taikomos ES
kokybės sistemos
(įskaitant ekologinius
produktus), vertė

R.38 Gyvūnų gerovės
didinimas. Sutartinių
ūkinių gyvūnų, kuriems
taikomi remiami gyvūnų
gerovės didinimo
veiksmai, dalis

______________________
** Direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo
Pakeitimas
Užtikrinti, kad ES žemės
PE630.523v04-00
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ūkio sektorius geriau
reaguotų į visuomenės
poreikius, susijusius su
maistu bei sveikatos
priežiūra (įskaitant
saugius, maistingus ir
tvarius maisto produktus),
ir gyvūnų gerove

naudojimo žemės ūkyje
ribojimas.
Pardavimas / naudojimas
maistiniams gyvūnams

naudojimo ribojimas.
Sutartinių ūkinių gyvūnų,
kuriems taikomi remiami
veiksmai, kuriais siekiama
apriboti antibiotikų
naudojimą
(prevencija / ribojimas),
dalis

I.26a Tausus gyvuliams
skirtų veterinarinių
produktų naudojimas.
Veterinarinių produktų
pardavimas ir
naudojimas maistiniams
gyvūnams

R.36a Tausus
veterinarinių produktų
naudojimas. Gyvulių,
kuriems taikomi remiami
konkretūs veiksmai,
siekiant apriboti
veterinarinių produktų
naudojimą (prevencija
ir (arba) mažinimas),
siekiant sumažinti šių
produktų keliamą riziką
ir neigiamą poveikį, dalis

I.27 Tausus pesticidų
naudojimas (TPN).
Mažesnė priklausomybė
nuo pesticidų naudojimo

R.37 Tausus pesticidų
naudojimas. Žemės ūkio
paskirties žemės, kuriai
taikomi remiami
konkretūs veiksmai,
kuriais mažinama
priklausomybė nuo
pesticidų naudojimo, dalis
R.37a Priklausomybės
nuo pesticidų mažinimas.
Parduotų ir panaudotų
pesticidų kiekiai
(pesticidų statistika)
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I.28 Vartotojų poreikio
gauti kokybiško maisto
patenkinimas. Produktų,
kuriems taikomos ES
kokybės sistemos
(įskaitant ekologinius
produktus), vertė

R.38 Gyvūnų gerovės
didinimas. Sutartinių
ūkinių gyvūnų, kuriems
taikomi remiami gyvūnų
gerovės didinimo
veiksmai, dalis

I.28a Esamų gyvūnų
gerovės teisės aktų
(Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1099/2009,
Tarybos direktyvos
2007/43/EB, Tarybos
direktyvos 1999/74/EB)

R.38a Gyvulių tankumo
mažinimas. Sutartinių
ūkinių gyvūnų skaičius
kiekviename žemės ūkio
paskirties plote
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nesilaikymo masto
mažinimas
I.28b Gyvulių (pagal
rūšį) tankumo mažinimas
valstybėje narėje
______________________
** Direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo

Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 lentelė
Komisijos siūlomas tekstas
Europos inovacijų
partnerystė žemės ūkio
žinių ir inovacijų srityje
(EIP)**

O.1 EIP veiklos grupių skaičius

O.2 EIP veiklos grupes steigiančių arba jose dalyvaujančių
konsultantų skaičius
Pagal BŽŪP teikiama
parama

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų skaičius

Atsietoji tiesioginė
parama

O.4 Hektarų, už kuriuos skiriamos atsietosios tiesioginės
išmokos, skaičius
O.5 Atsietųjų tiesioginių išmokų gavėjų skaičius
O.6 Ploto, už kurį teikiama didesnė pajamų parama jauniesiems
ūkininkams, hektarų skaičius
O.7 Didesnės pajamų paramos jauniesiems ūkininkams gavėjų
skaičius

Rizikos valdymo
priemonės

O.8 Ūkininkų, kuriems taikomos remiamos rizikos valdymo
priemonės, skaičius

Susietoji parama

O.9 Ploto, už kurį teikiama susietoji parama, hektarų skaičius
O.10 Gyvulių, už kuriuos teikiama susietoji parama, skaičius

Išmokos regionams,
kuriuose esama gamtinių
arba kitokių būdingų
kliūčių.

O.11 Hektarų, už kuriuos mokamos priemokos regionuose,
kuriuose esama gamtinių kliūčių (3 kategorijos), skaičius

O.12 Hektarų, už kuriuos skiriama parama pagal „Natura
2000“ arba Vandens pagrindų direktyvą, skaičius
Išmokos už valdymo
PE630.523v04-00
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O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl kurių prisiimti
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įsipareigojimus (aplinkos
ir klimato srities,
genetinių išteklių,
gyvūnų gerovės)

privalomuosius reikalavimus viršijantys aplinkos / klimato
srities įsipareigojimai, skaičius

O.14 (Miškų ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl kurių prisiimti
privalomuosius reikalavimus viršijantys aplinkos / klimato
srities įsipareigojimai, skaičius
O.15 Hektarų, už kuriuos teikiama ekologinio ūkininkavimo
parama, skaičius
O.16 Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama parama
gyvūnų gerovės, sveikatos arba didesnio biologinio saugumo
priemonėms įgyvendinti, skaičius
O.17 Projektų, kuriais remiami genetiniai ištekliai, skaičius
Investicijos

O.18 Remiamų ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius
O.19 Remiamų vietos infrastruktūrų skaičius
O.20 Remiamų negamybinių investicijų skaičius
O.21 Ne ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius

Įsikūrimo dotacijos

O.22 Įsikūrimo dotacijas gaunančių ūkininkų skaičius
O.23 Kaimo verslininkų, gaunančių įsikūrimo dotacijas, skaičius

Bendradarbiavimas

O.24 Remiamų gamintojų grupių / organizacijų skaičius
O.25 Ūkininkų, gaunančių dalyvavimo ES kokybės sistemose
paramą, skaičius
O.26 Kartų kaitą (jaunieji / ne jaunieji ūkininkai) užtikrinančių
projektų skaičius
O.27 Vietos plėtros strategijų (LEADER) skaičius
O.28 Kitų bendradarbiavimo grupių (išskyrus O.1 punkte
nurodytas EIP grupes) skaičius

Keitimasis žiniomis ir
informavimas

O.29 Mokymą baigusių / konsultacijose dalyvavusių ūkininkų
skaičius
O.30 Asmenų, kurie nėra ūkininkai, baigusių
mokymą / dalyvavusių konsultacijose, skaičius

Horizontalieji rodikliai

O.31 Ploto, kuriame taikoma aplinkosaugos praktika, hektarų
skaičius (fizinio ploto, kuriam taikomos tam tikros sąlygos,
ekologinės sistemos, agrarinės aplinkosaugos ir klimato
priemonės, miškininkystės priemonės ar ekologinio
ūkininkavimo priemonės, rodiklių suvestinė)
O.32 Ploto, kuriam taikomos tam tikros sąlygos, hektarų skaičius
(suskirstytas pagal gerąją agrarinę ir aplinkosaugos praktiką)

Sektorinės programos
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O.33 Veiklos fondą / veiksmų programą kuriančių gamintojų
organizacijų skaičius
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O.34 Pardavimo skatinimo ir informavimo veiksmų skaičius ir
rinkos stebėsena
O.35 Veiksmų, kuriais siekiama išsaugoti / tobulinti bitininkystę,
skaičius
______________________
**Parama EIP veiklos grupėms teikiama pagal bendradarbiavimo nuostatas.
Pakeitimas
Europos inovacijų
partnerystė žemės ūkio
žinių ir inovacijų srityje
(EIP)**

O.1 EIP veiklos grupių skaičius

O.2 EIP veiklos grupes steigiančių arba jose dalyvaujančių
konsultantų skaičius
Pagal BŽŪP teikiama
parama

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų skaičius

Atsietoji tiesioginė
parama

O.4 Hektarų, už kuriuos skiriamos atsietosios tiesioginės
išmokos, skaičius
O.5 Atsietųjų tiesioginių išmokų gavėjų skaičius
O.6 Ploto, už kurį teikiama didesnė pajamų parama jauniesiems
ūkininkams, hektarų skaičius
O.7 Didesnės pajamų paramos jauniesiems ūkininkams gavėjų
skaičius

Rizikos valdymo
priemonės

O.8 Ūkininkų, kuriems taikomos remiamos rizikos valdymo
priemonės, skaičius

Susietoji parama

O.9 Ploto, už kurį teikiama susietoji parama, hektarų skaičius
O.10 Gyvulių, už kuriuos teikiama susietoji parama, skaičius

Išmokos regionams,
kuriuose esama gamtinių
arba kitokių būdingų
kliūčių.

O.11 Hektarų, už kuriuos mokamos priemokos regionuose,
kuriuose esama gamtinių kliūčių (3 kategorijos), skaičius

O.12 Hektarų, už kuriuos skiriama parama pagal „Natura
2000“ arba Vandens pagrindų direktyvą, skaičius
Išmokos už valdymo
įsipareigojimus (aplinkos
ir klimato srities,
genetinių išteklių, gyvūnų
gerovės)

O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl kurių
prisiimti privalomuosius reikalavimus viršijantys
aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, skaičius

O.14 (Miškų ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl kurių
prisiimti privalomuosius reikalavimus viršijantys
aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, skaičius
PE630.523v04-00
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O.15 Hektarų, už kuriuos teikiama ekologinio ūkininkavimo
parama, skaičius
O.16 Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama parama
gyvūnų gerovės, sveikatos arba didesnio biologinio saugumo
priemonėms įgyvendinti, skaičius
O.17 Projektų, kuriais remiami genetiniai ištekliai, skaičius
Investicijos

O.18 Remiamų ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų
skaičius
O.19 Remiamų vietos infrastruktūrų skaičius
O.20 Remiamų negamybinių investicijų skaičius
O.21 Ne ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius

Įsikūrimo dotacijos

O.22 Įsikūrimo dotacijas gaunančių ūkininkų skaičius
O.23 Kaimo verslininkų, gaunančių įsikūrimo dotacijas,
skaičius

Bendradarbiavimas

O.24 Remiamų gamintojų grupių / organizacijų skaičius
O.25 Ūkininkų, gaunančių dalyvavimo ES kokybės sistemose
paramą, skaičius
O.26 Kartų kaitą (jaunieji / ne jaunieji ūkininkai) užtikrinančių
projektų skaičius
O.27 Vietos plėtros strategijų (LEADER) skaičius
O.28 Kitų bendradarbiavimo grupių (išskyrus O.1 punkte
nurodytas EIP grupes) skaičius

Keitimasis žiniomis ir
informavimas

O.29 Mokymą baigusių / konsultacijose dalyvavusių ūkininkų
skaičius
O.30 Asmenų, kurie nėra ūkininkai, baigusių
mokymą / dalyvavusių konsultacijose, skaičius

Horizontalieji rodikliai

O.31 Ploto, kuriame taikoma aplinkosaugos praktika, hektarų
skaičius (fizinio ploto, kuriam taikomos tam tikros sąlygos,
ekologinės sistemos, agrarinės aplinkosaugos ir klimato
priemonės, miškininkystės priemonės ar ekologinio
ūkininkavimo priemonės, rodiklių suvestinė)
O.32 Ploto, kuriam taikomos tam tikros sąlygos, hektarų
skaičius (suskirstytas pagal gerąją agrarinę ir aplinkosaugos
praktiką)

Sektorinės programos

O.33 Veiklos fondą / veiksmų programą kuriančių gamintojų
organizacijų skaičius
O.34 Pardavimo skatinimo ir informavimo veiksmų skaičius ir
rinkos stebėsena
O.35 Veiksmų, kuriais siekiama išsaugoti / tobulinti
bitininkystę, skaičius
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_____________________
**Parama EIP veiklos grupėms teikiama pagal bendradarbiavimo nuostatas.

Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 2 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Klimato
kaita

1 GAAB

Daugiamečių žolynų
išlaikymas, grindžiamas
daugiamečių žolynų ir
žemės ūkio paskirties
žemės santykiu

Apsaugos nuo žemės
naudojimo paskirties
keitimo kita naudojimo
žemės ūkio reikmėms
paskirtimi bendroji
priemonė, kuria siekiama
išsaugoti anglies
sankaupas

(švelnini
mas ir
prisitaiky
mas)

2 GAAB

Tinkama šlapynių ir
durpynų apsauga

Dirvožemio, kuriame
gausu anglies, apsauga

3 GAAB

Draudimas deginti
ariamąsias ražienas,
išskyrus tais atvejais, kai tai
būtina dėl augalų sveikatos
priežasčių

Dirvožemio organinių
medžiagų išsaugojimas

Pakeitimas
Klimato
kaita

1 GAAB

Daugiamečių žolynų
išlaikymas, grindžiamas
daugiamečių žolynų ir
žemės ūkio paskirties
žemės santykiu ir
konversijos į ariamosios
žemės ekvivalentą
koeficientu. Šis santykis
neturėtų sumažėti daugiau
kaip 5 %, palyginti su
lygiai tokiu pačiu santykiu,
kurį valstybės narės yra
nustačiusios 2013
baziniams metams

Apsaugos nuo žemės
naudojimo paskirties
keitimo kita naudojimo
žemės ūkio reikmėms
paskirtimi bendroji
priemonė, kuria siekiama
išsaugoti anglies
sankaupas

(švelnini
mas ir
prisitaiky

2 GAAB

Veiksminga šlapynių ir
durpynų apsauga

Dirvožemio, kuriame
gausu anglies, apsauga
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mas)
3 GAAB

Draudimas deginti
ariamąsias ražienas,
išskyrus tais atvejais, kai tai
būtina dėl augalų sveikatos
priežasčių

Dirvožemio organinių
medžiagų išsaugojimas,
oro taršos mažinimas

3a
GAAB

Didžiausias gyvulių
tankumas

0,7 sutartinio ūkinio
gyvūno viename žemės
ūkio paskirties hektare
ribos neviršijimas

Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 3 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Vanduo

1 VR

2000 m. spalio 23 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos
2000/60/EB, nustatančios
Bendrijos veiksmų vandens
politikos srityje pagrindus,
11 straipsnio 3 dalies e ir h
punktai dėl pasklidųjų
taršos šaltinių (fosfatų)
kontrolės privalomųjų
reikalavimų

2 VR

1991 m. gruodžio 12 d.
Tarybos direktyvos
91/676/EEB dėl vandenų
apsaugos nuo taršos
nitratais iš žemės ūkio
šaltinių (OL L 375,
1991 12 31, p. 1)
4 ir 5 straipsniai

4 GAAB

Apsaugos juostų įrengimas
palei vandentakius1

Upių vagų apsauga nuo
taršos ir nuotėkio

5 GAAB

Ūkių tvarumo priemonės
maisto medžiagų
naudojimui valdyti
naudojimas2

Darnus maisto medžiagų
valdymas

______________________
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1

Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, ir
už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos juostose turi būti laikomasi bent reikalavimų, susijusių
su netoli vandens šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, kaip nurodyta Direktyvos
91/676/EEB II priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi būti taikomi pagal valstybių narių
veiksmų programas, sudarytas pagal Direktyvos 91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.
2

Šią priemonę privalo sudaryti bent šie elementai ir funkcijos:

a) elementai:
•

atitinkama informacija apie ūkius pagal IAKS ir ŽSIS;

•
informacija, gauta išanalizavus dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą erdvės ir laiko
skalę;
•
informacija apie atitinkamą valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su derlingumu
susijusius tikslus;
•
nuorodos, susijusios su maisto medžiagų valdymo ūkyje teisiniais apribojimais ir
reikalavimais;
•

visas maisto medžiagų balansas;

b) funkcijos:
•
automatinis duomenų iš įvairių šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami duomenys,
dirvožemio analizės duomenys ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad ūkininkams nereikėtų
kelis kartus pateikti tų pačių duomenų;
•
leidžiamas abipusis mokėjimo agentūros / vadovaujančiosios institucijos ir ūkininkų
bendravimas;
•
modulinė struktūra ir galimybė toliau remti tvarumo tikslus (pvz., išmetamųjų teršalų
valdymą, vandentvarką);
•

ES duomenų sąveikumo, atvirumo ir pakartotinio naudojimo principų laikymasis;

•
duomenų saugumo ir privatumo garantijos, atitinkančios geriausius dabartinius
standartus.
Pakeitimas
Vanduo

1 VR

11 straipsnio 3 dalies e, h, j
ir k punktai dėl pasklidųjų
taršos šaltinių (fosfatų)
kontrolės privalomųjų
reikalavimų

2 VR

1991 m. gruodžio 12 d.
Tarybos direktyvos
91/676/EEB dėl vandenų
apsaugos nuo taršos
nitratais iš žemės ūkio
šaltinių (OL L 375,
1991 12 31, p. 1)
4 ir 5 straipsniai
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4 GAAB

Apsaugos juostų įrengimas
palei vandentakius1, kai
apsaugos juostos ne
mažesnio kaip 3 m pločio ir
jose negalima naudoti
trąšų ir augalų apsaugos
priemonių

Upių vagų, apdulkintojų,
vandens išteklių ir
vandens organizmų ar
ekosistemų apsauga nuo
taršos, toksiškumo ir
nuotėkio

5 GAAB

Ūkių tvarumo ir sąnaudų
mažinimo priemonės
maisto medžiagų
naudojimui valdyti
naudojimas2

Darnus maisto medžiagų,
pesticidų ir veterinarinių
produktų valdymas
atitinkamai pagal ūkio
dydį ir intensyvumo lygį

______________________
1

Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, ir
už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos juostose turi būti laikomasi bent reikalavimų, susijusių
su netoli vandens šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, kaip nurodyta Direktyvos
91/676/EEB II priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi būti taikomi pagal valstybių narių
veiksmų programas, sudarytas pagal Direktyvos 91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.
2

Šią priemonę privalo sudaryti bent šie elementai ir funkcijos:

a) elementai:
•

atitinkama informacija apie ūkius pagal IAKS ir ŽSIS;

•
informacija, gauta išanalizavus dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą erdvės ir laiko
skalę;
•
informacija apie atitinkamą valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su derlingumu
susijusius tikslus;
•
nuorodos, susijusios su maisto medžiagų valdymo ūkyje teisiniais apribojimais ir
reikalavimais;
•

visas maisto medžiagų balansas;

b) funkcijos:
•
automatinis duomenų iš įvairių šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami duomenys,
dirvožemio analizės duomenys ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad ūkininkams nereikėtų
kelis kartus pateikti tų pačių duomenų;
•
leidžiamas abipusis mokėjimo agentūros / vadovaujančiosios institucijos ir ūkininkų
bendravimas;
•
modulinė struktūra ir galimybė toliau remti tvarumo tikslus (pvz., išmetamųjų teršalų
valdymą, vandentvarką);
•

ES duomenų sąveikumo, atvirumo ir pakartotinio naudojimo principų laikymasis;

•
duomenų saugumo ir privatumo garantijos, atitinkančios geriausius dabartinius
standartus.
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 4 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Dirvože
mis

(apsauga
ir
kokybė)

6 GAAB

Žemės dirbimo siekiant
sumažinti dirvožemio
degradacijos riziką
(atsižvelgiant į šlaitą)
valdymas

Minimali žemėtvarka
atsižvelgiant į konkrečiai
teritorijai būdingas
sąlygas, siekiant apriboti
eroziją

7 GAAB

Dirva negali būti tuščia
laikotarpiu (-iais), kuriuo (iais) ji yra labiausiai
pažeidžiama

Dirvožemio apsauga
žiemą

8 GAAB

Sėjomaina

Dirvožemio potencialo
išsaugojimas

Pakeitimas
Dirvože
mis

6 GAAB

Tinkamo žemės dirbimo ir
dirvožemio siekiant
sumažinti dirvožemio
degradacijos riziką
(atsižvelgiant į šlaitą)
valdymas

Minimali žemėtvarka
atsižvelgiant į konkrečiai
teritorijai būdingas
sąlygas, siekiant apriboti
eroziją ir išsaugoti
anglies sankaupas

7 GAAB

Dirva negali būti tuščia
laikotarpiu (-iais), kuriuo (iais) ji yra labiausiai
pažeidžiama

Fizinė dirvožemio
apsauga nuo erozijos ir
dirvožemio biotos
išlaikymas, leidžiant
taikyti tradicinę praktiką

8 GAAB

Bent keturmetė sėjomaina,
įskaitant ankštines
kultūras

Dirvožemio potencialo
išsaugojimas

(apsauga
ir
kokybė)

Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 5 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Biologin
ė
įvairovė
ir
kraštovai

3 VR
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2009 m. lapkričio 30 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos
2009/147/EB dėl laukinių
paukščių apsaugos

174/192

AD\1181813LT.docx

zdis

(OL L 20, 2010 1 26, p. 7)

(apsauga
ir
kokybė)

3 straipsnio 1 dalis, 3
straipsnio 2 dalies b
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir
4 dalys
4 VR

1992 m. gegužės 21 d.
Tarybos direktyvos
92/43/EEB dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos
bei floros apsaugos
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7)
6 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 GAAB

Minimali žemės ūkio
paskirties žemės, paskirtos
negamybiniams objektams
arba plotams, dalis

Negamybinių objektų
išlaikymas ir plotas,
kuriame siekiama
pagerinti ūkio biologinę
įvairovę

Kraštovaizdžio elementų
išlaikymas
Draudimas pjauti
gyvatvores ir medžius
paukščių jauniklių
perėjimosi ir augimo
sezonu
Galimybė taikyti apsaugos
nuo invazinių augalų rūšių
priemones
10
GAAB

Draudimas keisti „Natura
2000“ teritorijose esančių
daugiamečių žolynų paskirtį
arba juos arti

Buveinių ir rūšių apsauga

Pakeitimas
Biologin
ė
įvairovė
ir
kraštovai
zdis

3 VR

(apsauga
ir
kokybė)

AD\1181813LT.docx

2009 m. lapkričio 30 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos
2009/147/EB dėl laukinių
paukščių apsaugos
(OL L 20, 2010 1 26, p. 7)
3 straipsnio 1 dalis, 3
straipsnio 2 dalies b
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir
4 dalys, 5 straipsnio a, b ir
d punktai
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4 VR

1992 m. gegužės 21 d.
Tarybos direktyvos
92/43/EEB dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos
bei floros apsaugos
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7)
2 straipsnis, 3 straipsnio 3
dalis, 6 straipsnio 1 ir
2 dalys, 12 straipsnio 1
dalis, 13 straipsnio 1 dalis

9 GAAB

7 % minimali žemės ūkio
paskirties žemės, paskirtos
negamybiniams objektams
arba plotams, kuriuose
nenaudojami sintetiniai
pesticidai ir trąšos, dalis

Negamybinių objektų
išlaikymas ir plotas,
kuriame siekiama
pagerinti ūkio biologinę
įvairovę, įskaitant
funkcinę biologinę
įvairovę ir naudingas
rūšis

Kraštovaizdžio elementų
išlaikymas
Draudimas pjauti
gyvatvores ir medžius
paukščių jauniklių
perėjimosi ir augimo
sezonu
Galimybė taikyti apsaugos
nuo invazinių augalų rūšių
priemones
10
GAAB

Draudimas keisti „Natura
2000“ teritorijose esančių
daugiamečių žolynų paskirtį
arba juos arti

Buveinių ir rūšių
apsauga, anglies dioksido
absorbavimas

Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 6 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Maisto
sauga

5 VR
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2002 m. sausio 28 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 178/2002, nustatančio
maistui skirtų teisės aktų
176/192
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bendruosius principus ir
reikalavimus, įsteigiančio
Europos maisto saugos
tarnybą ir nustatančio su
maisto saugos klausimais
susijusias procedūras
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1),
14 ir 15 straipsniai, 17
straipsnio 1 dalis 3 ir 18, 19
bei 20 straipsniai
6 VR

1996 m. balandžio 29 d.
Tarybos direktyvos
96/22/EB dėl draudimo
vartoti gyvulininkystėje tam
tikras medžiagas, turinčias
hormoninį ar tirostatinį
poveikį, bei beta
antagonistus ir
panaikinančios direktyvas
81/602/EEB, 88/146/EEB ir
88/299/EEB (OL L 125,
1996 5 23, p. 3)
3 straipsnio a, b, d ir e
punktai ir 4, 5 bei 7
straipsniai

______________________
3

Visų pirma įgyvendinami:

—

Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 37/2010 priedu;

—
Reglamento (EB) Nr. 852/2004 4 straipsnio 1 dalimi ir I priedo A dalimi (II skyriaus 4
punkto g, h ir j papunkčiais, 5 punkto f ir h papunkčiais ir III skyriaus 8 punkto a, b, d ir e
papunkčiais ir 9 punkto a ir c papunkčiais);
—
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 3 straipsnio 1 dalimi ir III priedo IX skirsnio 1
skyriumi (I-1 punkto b, c, d ir e papunkčiais, I-2 punkto a papunkčio i, ii ir iii papunkčiais ir b
papunkčio i ir ii papunkčiais, c papunkčiu, I-3, I-4 ir I-5 punktais, II-A dalies 1, 2, 3 ir 4
punktais, II-B dalies 1 punkto a ir d papunkčiais, 2 punktu, 4 punkto a ir b papunkčiais), III
priedo X skirsnio 1 skyriaus 1 dalimi);
—
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 5 straipsnio 1 dalimi ir I priedo A dalimi (I-4 punkto e
ir g papunkčiais, II-2 punkto a, b ir e papunkčiais), 5 straipsnio 5 dalimi ir III priedu (po
antrašte „ŠĖRIMAS“ esančio 1 punkto „Sandėliavimas“ pirmu bei paskutiniu sakiniais ir 2
punkto „Skirstymas“ trečiu sakiniu) bei 5 straipsnio 6 dalimi ir
—

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsniu.
Pakeitimas

Maisto

5 VR
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sauga

Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 178/2002, nustatančio
maistui skirtų teisės aktų
bendruosius principus ir
reikalavimus, įsteigiančio
Europos maisto saugos
tarnybą ir nustatančio su
maisto saugos klausimais
susijusias procedūras
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1),
14 ir 15 straipsniai, 17
straipsnio 1 dalis 3 ir 18, 19
bei 20 straipsniai
6 VR

1996 m. balandžio 29 d.
Tarybos direktyvos
96/22/EB dėl draudimo
vartoti gyvulininkystėje tam
tikras medžiagas, turinčias
hormoninį ar tirostatinį
poveikį, bei beta
antagonistus ir
panaikinančios direktyvas
81/602/EEB, 88/146/EEB ir
88/299/EEB (OL L 125,
1996 5 23, p. 3)
3 straipsnio a, b, d ir e
punktai ir 4, 5 bei 7
straipsniai

6a VR

2018 m. gruodžio 11 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES)
2019/6 dėl veterinarinių
vaistų, kuriuo
panaikinama Direktyva
2001/82/EB, (OL L 4,
2019 1 7, p. 43)
107 ir 108 straipsniai

______________________
3

Visų pirma įgyvendinami:

—

Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 37/2010 priedu;

—
Reglamento (EB) Nr. 852/2004 4 straipsnio 1 dalimi ir I priedo A dalimi (II skyriaus 4
punkto g, h ir j papunkčiais, 5 punkto f ir h papunkčiais ir III skyriaus 8 punkto a, b, d ir e
papunkčiais ir 9 punkto a ir c papunkčiais);
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—
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 3 straipsnio 1 dalimi ir III priedo IX skirsnio 1
skyriumi (I-1 punkto b, c, d ir e papunkčiais, I-2 punkto a papunkčio i, ii ir iii papunkčiais ir b
papunkčio i ir ii papunkčiais, c papunkčiu, I-3, I-4 ir I-5 punktais, II-A dalies 1, 2, 3 ir 4
punktais, II-B dalies 1 punkto a ir d papunkčiais, 2 punktu, 4 punkto a ir b papunkčiais), III
priedo X skirsnio 1 skyriaus 1 dalimi);
—
Reglamento (EB) Nr. 183/2005 5 straipsnio 1 dalimi ir I priedo A dalimi (I-4 punkto e
ir g papunkčiais, II-2 punkto a, b ir e papunkčiais), 5 straipsnio 5 dalimi ir III priedu (po
antrašte „ŠĖRIMAS“ esančio 1 punkto „Sandėliavimas“ pirmu bei paskutiniu sakiniais ir 2
punkto „Skirstymas“ trečiu sakiniu) bei 5 straipsnio 6 dalimi ir
—

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsniu.

Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 7 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Gyvūnų
identifik
avimas ir
registravi
mas

7 VR

2008 m. liepos 15 d.
Tarybos direktyvos
2008/71/EB dėl kiaulių
identifikavimo ir
registravimo (OL L 213,
2005 8 8, p. 31)
3, 4 ir 5 straipsniai

8 VR

2000 m. liepos 17 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1760/2000, nustatančio
galvijų identifikavimo bei
registravimo sistemą,
reglamentuojančio jautienos
bei jos produktų ženklinimą
ir panaikinančio Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 820/97
(OL L 204, 2000 8 11,
p. 1),
4 ir 7 straipsniai

9 VR
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2003 m. gruodžio 17 d.
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 21/2004, nustatančio
avių ir ožkų identifikavimo
bei registravimo sistemą ir
iš dalies keičiančio
Reglamentą (EB)
Nr. 1782/2003 ir direktyvas
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92/102/EEB ir 64/432/EEB
(OL L 5, 2004 1 9, p. 8),
3, 4 ir 5 straipsniai
Pakeitimas
Gyvūnų
identifika
vimas ir
registravi
mas

7 VR

2008 m. liepos 15 d.
Tarybos direktyvos
2008/71/EB dėl kiaulių
identifikavimo ir
registravimo (OL L 213,
2005 8 8, p. 31)
3, 4 ir 5 straipsniai

8 VR

2000 m. liepos 17 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1760/2000,
nustatančio galvijų
identifikavimo bei
registravimo sistemą,
reglamentuojančio
jautienos bei jos produktų
ženklinimą ir
panaikinančio Tarybos
reglamentą (EB)
Nr. 820/97 (OL L 204,
2000 8 11, p. 1),
4 ir 7 straipsniai

9 VR

2003 m. gruodžio 17 d.
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 21/2004, nustatančio
avių ir ožkų
identifikavimo bei
registravimo sistemą ir iš
dalies keičiančio
Reglamentą (EB)
Nr. 1782/2003 ir
direktyvas 92/102/EEB ir
64/432/EEB (OL L 5,
2004 1 9, p. 8),
3, 4 ir 5 straipsniai
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Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 8 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Gyvūnų
ligos

10 VR

2001 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 999/2001, nustatančio
tam tikrų užkrečiamųjų
spongiforminių
encefalopatijų prevencijos,
kontrolės ir likvidavimo
taisykles (OL L 147,
2001 5 31, p. 1),
7, 11, 12, 13 ir 15
straipsniai

11 VR

2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
reglamento 2016/429 dėl
užkrečiamųjų gyvūnų ligų
(OL L 84, 2016 3 31, p. 1)
18 straipsnio 1 dalis;
taikoma tik snukio ir nagų
ligai, vezikulinei kiaulių
ligai ir mėlynojo liežuvio
ligai
Pakeitimas

Gyvūnų
ligos

10 VR

2001 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 999/2001, nustatančio
tam tikrų užkrečiamųjų
spongiforminių
encefalopatijų
prevencijos, kontrolės ir
likvidavimo taisykles
(OL L 147, 2001 5 31,
p. 1),
7, 11, 12, 13 ir 15
straipsniai

11 VR
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2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento
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2016/429 dėl
užkrečiamųjų gyvūnų ligų
(OL L 84, 2016 3 31, p. 1)
18 straipsnio 1 dalis;
taikoma tik snukio ir nagų
ligai, vezikulinei kiaulių
ligai ir mėlynojo liežuvio
ligai

Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 9 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Augalų
apsaugos
produkta
i

12 VR

2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų
pateikimo į rinką ir
panaikinančio Tarybos
direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB (OL L 309,
2009 11 24, p. 1)
55 straipsnio pirmas ir
antras sakiniai

13 VR

2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos
2009/128/EB, nustatančios
Bendrijos veiksmų
pagrindus siekiant tausiojo
pesticidų naudojimo
(OL L 309, 2009 11 24,
p. 71),
5 straipsnio 2 dalis ir 8
straipsnio 1–5 dalys
12 straipsnis taikomas dėl
pesticidų naudojimo
saugomose teritorijose,
apibrėžtose pagal Vandens
pagrindų direktyvą ir su
„Natura 2000“ susijusiuose
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teisės aktuose, apribojimų
13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl
pesticidų tvarkymo bei
saugojimo ir likučių
šalinimo
Pakeitimas
Augalų
apsaugos
produktai

12 VR

2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų
pateikimo į rinką ir
panaikinančio Tarybos
direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB (OL L 309,
2009 11 24, p. 1)
55 straipsnio pirmas ir
antras sakiniai
67 straipsnis

13 VR

2009 m. spalio 21 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos
2009/128/EB,
nustatančios Bendrijos
veiksmų pagrindus
siekiant tausiojo pesticidų
naudojimo (OL L 309,
2009 11 24, p. 71),
5 straipsnio 2 dalis ir 8
straipsnio 1–5 dalys
12 straipsnis taikomas dėl
pesticidų naudojimo
saugomose teritorijose,
apibrėžtose pagal
Vandens pagrindų
direktyvą ir su „Natura
2000“ susijusiuose teisės
aktuose, apribojimų
13 straipsnio 1 ir 3 dalys
dėl pesticidų tvarkymo bei
saugojimo ir likučių
šalinimo
14 straipsnis
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Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 10 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
Gyvūnų
gerovė

14 VR

2008 m. gruodžio 18 d.
Tarybos direktyvos
2008/119/EB, nustatančios
būtiniausius veršelių
apsaugos standartus
(OL L 10, 2009 1 15, p. 7),
3 ir 4 straipsniai

15 VR

2008 m. gruodžio 18 d.
Tarybos direktyvos
2008/120/EB, nustatančios
būtiniausius kiaulių
apsaugos standartus
(OL L 47, 2009 2 18, p. 5),
3 ir 4 straipsniai

16 VR

1998 m. liepos 20 d.
Tarybos direktyva
98/58/EB dėl ūkinės
paskirties gyvūnų apsaugos
(OL L 221, 1998 8 8, p. 23)
4 straipsnis
Pakeitimas

Gyvūnų
gerovė

10a
GAAB

Gyvūnai turi turėti
galimybę atsigulti,
atsistoti, ištiesti galūnes ir
apsisukti

14 VR

2008 m. gruodžio 18 d.
Tarybos direktyvos
2008/119/EB,
nustatančios būtiniausius
veršelių apsaugos
standartus (OL L 10,
2009 1 15, p. 7),
3 ir 4 straipsniai

15 VR
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2008 m. gruodžio 18 d.
Tarybos direktyvos
2008/120/EB,
nustatančios būtiniausius
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kiaulių apsaugos
standartus (OL L 47,
2009 2 18, p. 5),
3 ir 4 straipsniai
16 VR

1998 m. liepos 20 d.
Tarybos direktyva
98/58/EB dėl ūkinės
paskirties gyvūnų
apsaugos (OL L 221,
1998 8 8, p. 23)

16a VR

2009 m. rugsėjo 24 d.
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1099/2009 dėl
žudomų gyvūnų apsaugos
(OL L 303, 2009 11 18,
p. 1)
3 ir 4 straipsniai

16b VR

2007 m. birželio 28 d.
Tarybos direktyvos
2007/43/EB, nustatančios
būtiniausias broilerių
apsaugos taisykles,
(OL L 182, 2007 7 12,
p. 19)
3 straipsnis

16c VR

1999 m. liepos 19 d.
Tarybos direktyvos
1999/74/EB, nustatančios
būtiniausius dedeklių
vištų apsaugos
standartus, (OL L 203,
1999 8 3, p. 53)
3 straipsnis

16d VR
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2004 m. gruodžio 22 d.
Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1/2005 dėl gyvūnų
apsaugos juos vežant ir
atliekant susijusias
operacijas ir iš dalies
keičiančio direktyvas
64/432/EEB ir 93/119/EB
ir Reglamentą (EB)
Nr. 1255/97 (OL L 3,
2005 1 5, p. 1)
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3 straipsnis

Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas
Komisijos siūlomas tekstas
XI priedas
Aplinkos ir klimato srities ES teisės aktai, kuriuose nustatytų tikslų valstybės narės turėtų
siekti savo BŽŪP strateginiuose planuose pagal 96, 97 ir 103 straipsnius
–
2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl
laukinių paukščių apsaugos
–
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės
faunos bei floros apsaugos
–
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus
–
1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių
–
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir
švaresnio oro Europoje
–
2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl
tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB
–
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas XXXX dėl šiltnamio efektą sukeliančių
dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo
iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios
informacijos teikimo mechanizmo]
–
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, kuriant atsparią energetikos
sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms
nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei
ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo]
–

Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

–
[Europos Parlamento ir Tarybos direktyva XXX, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo]
–
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl energetikos sąjungos valdymo,
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB,
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB,
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Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva
2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES)
Nr. 525/2013]
–
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo
Pakeitimas
XI priedas
Aplinkos ir klimato srities ES teisės aktai, kuriuose nustatytų tikslų valstybės narės turėtų
siekti savo BŽŪP strateginiuose planuose pagal 96, 97 ir 103 straipsnius
–
2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl
laukinių paukščių apsaugos
–
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės
faunos bei floros apsaugos
–
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus
–
1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių
–
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir
švaresnio oro Europoje
–
2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl
tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB
–
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas XXXX dėl šiltnamio efektą sukeliančių
dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir
miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo
iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios
informacijos teikimo mechanizmo]
–
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, kuriant atsparią energetikos
sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms
nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei
ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo]
–

Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

–
[Europos Parlamento ir Tarybos direktyva XXX, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo]
–
[Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl energetikos sąjungos valdymo,
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB,
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB,
Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva
2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES)
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Nr. 525/2013]
–
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo
–
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XXXX dėl pakartotinio vandens
naudojimo minimaliųjų reikalavimų
–
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos
direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB.

Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
XI a priedas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
XIa PRIEDAS
ES GYVŪNŲ GEROVĖS TEISĖS
AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTŲ
TIKSLŲ VALSTYBĖS NARĖS TURĖTŲ
SIEKTI SAVO BŽŪP
STRATEGINIUOSE PLANUOSE
PAGAL 96, 97 IR 103 STRAIPSNIUS
– 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų
apsaugos;
– 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius
dedeklių vištų apsaugos standartus;
– 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva
2007/43/EB, nustatanti būtiniausias
broilerių apsaugos taisykles;
– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos
direktyva 2008/119/EB, nustatanti
būtiniausius veršelių apsaugos
standartus;
– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos
direktyva 2008/120/EB, nustatanti
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus;
– 2008 m. birželio 16 d. Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo
nustatomos išsamios Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų
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prekybos paukštiena standartų
įgyvendinimo taisyklės;
– 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų
apsaugos juos vežant ir atliekant
susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis
direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir
Reglamentą (EB) Nr. 1255/97;
– 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl
žudomų gyvūnų apsaugos;
– 2018 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo
panaikinama Direktyva 2001/82/EB;
– 2018 m. gruodžio 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl
vaistinių pašarų gamybos, pateikimo
rinkai ir naudojimo, kuriuo iš dalies
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir
panaikinama Tarybos
direktyva 90/167/EEB;
– 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl
oficialios kontrolės ir kitos oficialios
veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti
maisto ir pašarų srities teisės aktų bei
gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų
sveikatos ir augalų apsaugos produktų
taisyklių taikymą.

Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 lentelės 5 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas
padėti švelninti klimato kaitą bei
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją
energetiką;

AD\1181813LT.docx

R.14 Anglies dioksido saugojimas
dirvožemyje ir biomasėje. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti
įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų
kiekį, išlaikyti ir (arba) gerinti anglies
dioksido saugojimo priemones
(daugiamečius žolynus, žemės ūkio
189/192
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paskirties žemę durpynuose, miškus ir
t. t.), dalis
Pakeitimas
padėti švelninti klimato kaitą bei
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją
energetiką;
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R.14 Anglies dioksido saugojimas
dirvožemyje ir biomasėje. Žemės ūkio
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti
įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų
kiekį, išlaikyti ir (arba) gerinti anglies
dioksido saugojimo priemones
(daugiamečius žolynus, daugiamečius
pasėlius, žemės ūkio paskirties žemę
durpynuose, miškus ir t. t.), dalis
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