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Pakeitimas 241
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo bei
vertinimo.

d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo, vertinimo ir 
skundų nagrinėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Skundų nagrinėjimo procesas yra iš esmės svarbus siekiant užtikrinti teisingumą paramos 
gavėjams.

Pakeitimas 242
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla;

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie aktyviai verčiasi 
valstybių narių apibrėžta žemės ūkio veikla 
ir pagal savo vykdomą žemės ūkio veiklą 
yra užregistruoti nacionaliniame 
mokesčių ar socialinio draudimo registre;

Or. es
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Pakeitimas 243
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla;

a) ūkininkas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų 
grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos 
nariams pagal nacionalinę teisę suteikto 
teisinio statuso, kurių valda yra Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 
straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 
straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių 
taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių 
narių apibrėžta žemės ūkio veikla, 
remdamiesi gerąja ūkininkavimo 
praktika;

Or. de

Pakeitimas 244
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rezultatais grindžiamos išmokos –
paramos sistema, kuria skatinama kurti 
patobulinimus, ir kuria, priešingai nei 
valdymu grindžiama ar mišri sistema, 
atlyginimas negrindžiamas prarastomis 
pajamomis arba patirtomis išlaidomis;

Or. en

Pakeitimas 245
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp



AM\1172506LT.docx 5/122 PE632.140v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) gyvūnų laikymo tankis – gyvūnų, 
esančių tvarte vienu metu, bendras svoris 
naudojamo ploto kvadratiniame metre;

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų laikymo tankis gali būti naudojamas kaip parametras taikant intervencines 
priemones, susijusias su gyvūnų gerove ir gyvūnų sveikata, todėl jį būtina apibrėžti šiuo 
reglamentu.

Pakeitimas 246
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tikrasis savininkas – žemės ūkio 
valdos teisinis savininkas;

Or. en

Pagrindimas

(Reglamentas (ES) Nr. 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos; „Žemės ūkio paskirties 
žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę 
naudotis žeme“ (2016/2141(INI)).

Pakeitimas 247
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) koncentruoto gyvūnų šėrimo 
veikla – terminas, taikomas 
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gyvulininkystės valdai, kurioje gyvuliai 
laikomi didesniu tankiu negu leidžiama 
atsižvelgiant į valdos plotą ir gamtos 
išteklius ar į aplinkos talpą arba, jeigu 
laikomi galvijai ir atrajotojai, gyvuliai 
negali ganytis arba valda neturi 
atitinkamo pašarų plotų hektarų 
skaičiaus, kad ganyklose ar pievose būtų 
galima ganyti gyvulius arba pašarauti;

Or. en

Pakeitimas 248
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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;

Or. en

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 249
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Kaimo plėtros intervencinių priemonių
rūšių atveju paramos gavėju laikomas:

h) Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių arba išmokų už 28 straipsnyje 
nurodomas klimatui ir aplinkai 
naudingas sistemas atveju paramos gavėju 
laikomas:

Or. en

Pakeitimas 250
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių atveju paramos gavėju laikomas:

h) išmokų už 28 straipsnyje nustatytas 
ekologines sistemas kaimo plėtros 
intervencinių priemonių rūšių atveju 
paramos gavėju laikomas:

Or. en

Pakeitimas 251
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą 
arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis asmuo
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė,
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba jų 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 252
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis 
asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą 
arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i) viešosios arba privatinės teisės 
subjektas, juridinio asmens statusą turintis 
ar jo neturintis subjektas arba fizinis asmuo
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė,
atsakingi už veiksmų inicijavimą arba jų 
inicijavimą ir įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 253
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos h punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) valstybės pagalbos schemų atveju –
pagalbą gaunantis ūkio subjektas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 254
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

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;

Or. de



AM\1172506LT.docx 9/122 PE632.140v01-00

LT

Pakeitimas 255
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

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;

Or. en

Pakeitimas 256
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) politikos suderinamumas 
vystymosi labui – Sąjunga, laikydamasi 
SESV 208 straipsnio, atsižvelgia į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus jai 
įgyvendinant savo politikos priemones ir, 
siekdama savo vidaus politikos tikslų, 
vengia neigiamų politikos priemonių, 
kurios daro neigiamą poveikį Sąjungos 
vystymosi tikslams;

Or. en

Pakeitimas 257
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) aplinkos ir biologinės įvairovės 
atsparumo didinimas – struktūrinis 
procesas, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai taikomos priemonės, skirtos 
išvengti neigiamo ES išlaidų poveikio ir 
kuo labiau padidinti jų naudą ES 
aplinkos ir biologinės įvairovės padėčiai, 
remiantis Komisijos „Bendra biologinės 
įvairovės atsparumo didinimo ES biudžete 
programa“ ir pagal nacionalines taisykles 
ir gaires, jei tokių yra, arba pagal 
tarptautiniu mastu pripažintus standartus;

Or. en

Pakeitimas 258
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos j 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;

Or. en

Pakeitimas 259
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“, siekdamos, kad jų poreikiai, 
susiję su bendrosios žemės ūkio politikos 
kūrimu, būtų įtraukti į ES sąrašą. 
Įsigaliojus šiam reglamentui Europos 
Komisija, siekdama skatinti gerąją 
praktiką ir keitimąsi patirtimi, šį sąrašą 
pateikia visoms valstybėms narėms.

Or. de

Pakeitimas 260
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 taip apibrėžia 
terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pakeitimas 261
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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“, „reikalavimus atitinkantis
ūkininkas“ ir „jaunasis ūkininkas“.
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Or. en

Pakeitimas 262
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pagrindimas

Į 4 straipsnio 1 dalies d punktą neįtraukiami ūkininkai, kurių žemės ūkio veikla sudaro tik 
nedidelę dalį visos jų vykdomos ekonominės veiklos. Akivaizdu, kad dėl šios priežasties būtų 
neįtraukiami ir gamtos apsaugos fondai.

Pakeitimas 263
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 prekių 
ir žemės ūkio srityje sukuriamų viešųjų 
gerybių ir ekosistemos paslaugų, 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.
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Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „žemės ūkio produkcija“ reiškia toli gražu ne tik prekių gamybą.

Pakeitimas 264
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, kamštieną 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, taip pat ir agrarinės 
miškininkystės, sistemų, kai kartu 
auginami medžiai, srityje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti ir kamštieną, kuri yra į SESV I priedą įtrauktas labai vertingas 
produktas, gaminamas iš dalyje Europos augančios vietinės rūšies, kuri gali sudaryti 
natūralias ar iš dalies natūralias žemės ūkio sistemas. Antruoju intarpu siekiama, kad 
nebebūtų diskriminuojamos tikrosios žemės ūkio sistemos, kuriose auginami medžiai, ir 
kuriomis kurios turi vertingos naudos įvairinimo ir kovos su klimato kaita klausimais, o 
dažnai – ir vandens valdymo tikslais. Ariamųjų pasėlių auginimas kartu su medžiais kaip ir 
ožkų, avių, kiaulių ir karvių auginimas miškingose pievose arba ąžuolų giraitėmis 
apaugusiose pievose (isp. dehesas) ir pan., yra žemės ūkio veikla.

Pakeitimas 265
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Terminas „sezoniniu pervarymu į 
naujas ganyklas pagrįsta gyvulininkystė“ 
apibrėžiamas kaip ekstensyviosios 
gyvulininkystės veiklos forma, kai 
vykdomas sezoninis gyvulių perkėlimas, 
kad būtų galima pakaitomis naudoti 
įvairias ganyklas optimaliu jų produkcijos 
metu, kuris nustatomas atsižvelgiant į 
fizinius ir su klimato sąlygomis susijusius 
teritorijos ypatumus. Gyvuliai gali būti 
perkeliami tiek pagal aukštumos liniją 
(trumpasis sezoninis gyvulių pervarymas į 
naujas ganyklas), tiek pagal platumos 
liniją (vidutinis ir ilgasis sezoninis gyvulių 
pervarymas į naujas ganyklas). Bet 
kuriuo atveju valstybės narės atsižvelgia į 
tai, kad sezoninis gyvulių pervarymas į 
naujas ganyklas laikomas gyvulininkystės 
modeliu, taip pat į visapusiškas gyvūnų 
atsekamumo sistemas ir susijusių rūšių 
gyvulių judėjimo registrą. 

Or. es

Pakeitimas 266
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
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:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Kraštovaizdžio 
elementai ir (arba) mobilieji ir 
stacionarieji techniniai įrenginiai, būtini 
tinkamam ūkininkavimui, gali būti 
laikomi žemės ūkio paskirties žemės 
dalimi. Terminus „ariamoji žemė“, 
„daugiamečiai pasėliai“ ir „daugiametis 
žolynas“ valstybės narės konkrečiau 
apibrėžia vadovaudamosi šiomis 
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bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. de

Pagrindimas

Nei BŽŪP strateginiame reglamente, nei Horizontaliajame reglamente (kuriame tai iki šiol 
nustatyta) kraštovaizdžio elementai ir techniniai įrenginiai neminimi kaip galima žemės ūkio 
paskirties žemės dalis. Pagal siūlomą 4 straipsnio formuluotę gyvatvorės, uolos, šlapynės ir 
pan. negalėtų būti įtraukiamos į žemės ūkio paskirties žemės apibrėžtį kaip jos dalis. 
Techniniais įrenginiais gali būti laikomi vandens rezervuarai, žemės ūkio paskirties keliai ar 
siloso rulonai.

Pakeitimas 267
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) terminas „žemės ūkio paskirties 
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:

b) terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Valstybės narės 
kraštovaizdžio elementus taip pat laiko 
žemės ūkio paskirties žemės dalimi.
Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai 
pasėliai“ ir „daugiametis žolynas“ 
valstybės narės konkrečiau apibrėžia 
vadovaudamosi šiomis bendrosiomis 
apibrėžtimis:

Or. en

Pagrindimas

Dėl nepakankamo kraštovaizdžio elementų, kaip reikalavimus atitinkančios žemės ūkio 
paskirties žemės, pripažinimo diskriminuojamai ekologiniu požiūriu vertingi ekstensyvaus 
žemės ūkio žemės plotai, kuriems būdingi dinamiški kraštovaizdžio elementai (pavyzdžiui, 
avių ganyklos). Dėl to kyla ilgalaikių neigiamų padarinių biologinei įvairovei. Todėl būtina 
nuosekliai pripažinti, kad kraštovaizdžio elementai atitinka reikalavimus.

Pakeitimas 268
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) terminas „žemės ūkio paskirties 
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:

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

Or. en

Pagrindimas

Agrarinę miškininkystę reikėtų įtraukti į žemės ūkio politiką ir prilyginti kitiems žemės 
naudojimo būdams.

Pakeitimas 269
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 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, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus, pagal paramos 
sąlygas atidėtus plotus, pagal valstybių 
narių priemones atidėtus plotus, plotus, 
kurių paskirtis pagal ES arba valstybių 
narių priemones iš ariamosios žemės turi 
būti pakeista į žolynus, ir, jei valstybės 
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narės tai numato, visus kitus paliktus 
pūdymui arba atidėtus plotus, kurie prieš 
palikimą pūdymui arba atidėjimą buvo 
naudojami pasėliams auginti;

__________________ __________________

28 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).

28 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).

29 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).

29 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).

Or. de

Pagrindimas

Ariamoji žemė, kuri pagal nacionalines ar ES priemones (II ramsčio priemonės) arba paramos 
sąlygas buvo atidėta arba kurios paskirtis pagal nacionalines ar ES priemones iš ariamosios 
žemės turi būti pakeista į žolynus, turi išlikti ariamoji žemė. Be to, valstybės narės turėtų galėti 
nustatyti, kad visi atidėti plotai, kurie prieš tai buvo naudojami pasėliams auginti, taip pat 
išlieka ariamoji žemė (ir po penkerių metų laikotarpio).

Pakeitimas 270
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 

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 siekiant suformuoti agrarinės 
miškininkystės derinant su mišką ir 
ariamąją žemę sistemą, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928

22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 
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straipsnį atidėtus plotus; reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus;

__________________ __________________

28 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).

28 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).

29 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).

29 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).

Or. en

Pakeitimas 271
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sėjomaina – bent keturių skirtingų 
pasėlių, įskaitant vieną ankštinį augalą, 
auginimas;

Or. en

Pakeitimas 272
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Ulrike Müller, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
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(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;

(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus, net jei – jei tai numato 
valstybė narė – augalai auginami ant 
plėvelės pastatytuose induose – ir trumpos 
rotacijos želdinius;

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė daigynų augalus konteineriuose, kurie stovi 
ant plėvelės, laikyti reikalavimus atitinkančiais plotais, nors jie neįsišaknija į dirvą. 
Konteineriuose auginami augalai į dirvą neįsišaknija dėl vandeniui nelaidžios plėvelės, kurią 
naudojant galima valdyti vandens ir maisto medžiagų tiekimą. Vanduo surenkamas ir vėl 
panaudojamas. Visų pirma sausros metais toks gamybos būdas labai padeda taupiai naudoti 
išteklius.

Pakeitimas 273
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 agrarinės miškininkystės 
sistemas, daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinę miškininkystę reikėtų įtraukti į žemės ūkio politiką ir prilyginti kitiems žemės 
naudojimo būdams.
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Pakeitimas 274
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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 naudojami
gyvūnams šerti arba ne, tačiau tame žemės 
plote ganosi arba tinkamomis sąlygomis 
laikomi gyvūnai ir vykdoma valstybių 
narių nustatyta minimali žemės ūkio 
veikla.

Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, 
kad daugiamečiu žolynu būtų laikoma:

– žemė, kurią galima panaudoti ganymui 
ir kurios atžvilgiu laikomasi 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose 
tradiciškai nevyrauja;

– žemė, kurią galima panaudoti ganymui, 
kurios plotuose, skirtuose ganymui, žolė ir 
kiti žoliniai pašarai nėra vyraujantys arba 
neauginami, tačiau ganosi arba 
tinkamomis sąlygomis laikomi gyvūnai ir 
vykdoma minimali žemės ūkio veikla.

Or. es

Pakeitimas 275
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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, jeigu vyrauja 
žolė ir kiti žoliniai pašarai; tai gali būti ir 
ganykloms skirta žemė, kurioje taikomi 
vietos mastu paplitę metodai, pagal 
kuriuos žolė ir kiti žoliniai pašarai 
ganykloms skirtuose plotuose tradiciškai 
nebuvo vyraujantys, arba ganykloms 
naudojama žemė, kurios plotuose, 
skirtuose ganymui, žolė ir kiti žoliniai 
pašarai nėra vyraujantys arba 
neauginami. Valstybėms narėms 
nusprendus, ir toliau neįtraukiama 
ganykloms skirta žemė, kuri buvo ariama 
penkerius metus ar ilgiau. 

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlymas yra žingsnis atgal, palyginti su susitarimu, kuris buvo 
pasiektas derantis dėl reglamento „Omnibus“ ir kuriame buvo atsižvelgiama į ypatingas 
Viduržemio jūros regiono ganyklų, pvz., ąžuolų giraitėmis apaugusių pievų (isp. dehesas), 
savybes. Reikia išlaikyti būtinus šios apibrėžties elementus, kad būtų išvengta diskriminacinio 
vertinimo.

Pakeitimas 276
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
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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.

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, ir kuri ne 
trumpiau kaip penkerius metus nebuvo 
įtraukta į žemės ūkio valdos sėjomainos 
sistemą. Joje gali augti ir kitų rūšių augalų, 
pavyzdžiui, krūmų ir (arba) medžių, kurie 
gali būti panaudoti gyvūnams ganyti arba 
šerti.

Kai kurie žemės plotai taip pat gali būti 
laikomi daugiamečiais žolynais ar 
daugiametėmis ganyklomis, jei jie yra:

i) žemė, kurią galima panaudoti ganymui, 
ir kurios atžvilgiu laikomasi 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose 
tradiciškai nevyrauja; ir (arba)

ii) žemė, kurią galima panaudoti 
ganymui, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai 
ganyklų plotuose nevyrauja arba neauga;

Or. en

Pakeitimas 277
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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. 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
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gyvūnams ganyti arba šerti, nesvarbu, ar 
tie plotai faktiškai naudojami gamybai, ar 
ne.

Or. en

Pagrindimas

Daugiamečių ganyklų apibrėžtis turi būti pakankamai plati, kad ją būtų galima pritaikyti 
skirtingomis aplinkybėmis ir skirtingam pašarų naudojimui valstybėse narėse.

Pakeitimas 278
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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. Valstybės 
narės gali nuspręsti, kad plotai, kurie gali 
būti nuganomi ir kuriuose žolė ir kiti 
žoliniai pašarai nedominuoja arba jų 
nėra, laikomi daugiamečiu žolynu.

Or. de

Pagrindimas

Daugiamečio žolyno apibrėžtis turi būti išplėsta. Dėl dabartinės praktikos parama neteikiama 
kaip tik kai kuriems ekologiniu aspektu vertingiems atviriems plotams. Išplėsti apibrėžtį 
tikslinga siekiant supaprastinti administravimą ir užtikrinti gamtos apsaugą.

Pakeitimas 279
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds, Ulrike Müller
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, taip pat, tais atvejais, kai taip 
nusprendžia valstybės narės, jei ji nebuvo 
dirbama 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.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų toliau taikyti dabartinę daugiamečių ganyklų apibrėžtį. Dėl dabartinės apibrėžties 
buvo susitarta 2017 m. priėmus dokumentų rinkinį „Omnibus“, ir įsigaliojo nuo 2018 m. 
pradžios. Dokumentų rinkinyje „Omnibus“ pateiktą formuluotę „penkerius metus ar ilgiau 
nebuvo ariama“ pakeisti „nebuvo dirbama“. Taip būtų lengviau vykdyti stebėsenos kontrolę, 
pvz., naudojantis palydovu, nes nereikėtų atlikti konkrečios analizės dėl to, ar žemės plotas 
buvo dirbamas ariant ar taikant kitokius metodus.

Pakeitimas 280
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, taip pat, tais atvejais, kai taip 
nusprendžia valstybės narės, jei ji nebuvo 
dirbama ne trumpiau kaip penkerius 
metus kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
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gyvūnams ganyti arba šerti. 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.

Or. en

Pakeitimas 281
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 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, įskaitant 
miškinės gyvulininkystės sistemas su 
krūmais ir (arba) medžiais, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti, 
dirvožemio derlingumui didinti ir 
apsaugai nuo erozijos gerinti arba kuriais 
galima pakeisti iškastines medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 282
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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) 

iii) daugiametė ganykla – žemė, 
neįtraukta į valdos sėjomainą ne trumpiau 
kaip penkerius metus, įskaitant žolę ar 
kitus žolinius pašarus. Apibrėžtis yra 
pakankamai plati, kad apimtų miškinės 
gyvulininkystės ir agrarinės 
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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.

miškininkystės sistemas, todėl į ją 
įtraukiami ir kitų rūšių augalai, 
pavyzdžiui, krūmai ir (arba) medžiai, kurie 
gali būti panaudoti gyvūnams ganyti arba 
šerti. Apibrėžtimi užtikrinamas 
nuoseklumas su 6 straipsnio 1 dalies d, e 
ir f punktuose nurodytais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Permanent grassland/pasture with shrubs and/or trees are of outstanding importance for 
biodiversity conservation in various regions of Europe (for example alpine pastures, dehesas 
in Spain, juniper heaths, larch meadows in Austria, orchard meadows). It does not matter 
whether the shrubs and/or trees can be grazed or used for the production of animal feed. In 
the past, such land was inadequately recognized as eligible for aid. This has accelerated both 
eradication of the landscape and structural change, hitting particularly hard on extensive 
pasture farmers. This also had serious adverse effects on biodiversity.

Pakeitimas 283
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Joje 
gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti.

Or. it

Pakeitimas 284
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 
Ūkininkas ir toliau gali pakeisti atskirų 
plotų paskirtį, jei juos atitinkamai 
pakeičia ar sumaino kitais.

Or. de

Pakeitimas 285
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 daugiametėmis 
ganyklomis) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kuri naudojama kaip natūralūs 
(t. y. nesėjami) arba auginami (t. y. pasėti)
pašarai. Joje taip pat auga ir kitų rūšių 
augalų, pavyzdžiui, krūmų ir (arba)
medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

Or. en

Pakeitimas 286
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje gali augti pašariniai 
augalai, neatsižvelgiant į tai, ar faktiškai 
žolė arba kiti žoliniai pašarai, krūmai 
ir (arba) medžiai joje gali natūraliai (t. y. 
nesėjant) augti ar gali būti specialiai (t. y. 
pasėjus) auginami.

Or. fr

Pakeitimas 287
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) laikinas žolynas – žolės ar žolinės 
rūšys, auginamos ariamojoje žemėje ne 
ilgiau kaip penkerius metus iš eilės arba 
ilgiau nei penkerius metus jei žemė 
ariama arba atsėjama. Juo neprisidedama 
prie anglies dioksido absorbavimo ar 
kovos su klimato kaita tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Kodėl apibrėžiame daugiametį žolyną? Tai – painus ir neveiksmingas būdas išlaikyti žolynų 
santykį, siekiant išvengti didelio masto konversijos Iš pradžių žolynų plotais buvo 
naudojamasi siekiant užtikrinti, kad senos susietosios išmokos atitiktų gyvūnų laikymo tankį;
vis dar turime atkurti gyvulių skaičiaus ir pašarų bei ganyklų pusiausvyrą. Tačiau ši taisyklė 
buvo nustatyta dar prieš tai, kai ėmėme suprasti anglies ciklo pasekmes, taigi ji nenaudinga 
nei anglies dioksido absorbentams, nei biologinei įvairovei – jei ganyklos nuolat ariamos, dėl 
to išskiriamas anglies dioksidas ir tai turi įtakos biologinei įvairovei, kuri galėjo būti 
sukaupta nuo paskutinio žemės arimo ir sėjimo.
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Pakeitimas 288
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) agrarinės miškininkystės sistemos 
yra žemės naudojimo sistemos, pagal 
kurias toje pačioje žemėje auginami 
medžiai ir vystomas žemės ūkis.

Or. en

Pagrindimas

Agrarinę miškininkystę reikėtų įtraukti į žemės ūkio politiką ir prilyginti kitiems žemės 
naudojimo būdams.

Pakeitimas 289
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Terminas „agrarinės 
miškininkystės sistemos“ apibrėžiamas 
kaip žemės naudojimo sistemos, kurias 
taikant toje pačioje žemėje auginami 
medžiai ir vykdoma žemės ūkio arba 
gyvulininkystės veikla, derinant 
integruotą valdymo praktiką, taip 
užtikrinant produkcijos pusiausvyrą.

Or. es

Pakeitimas 290
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę, įskaitant būtinus mobiliuosius arba 
stacionariuosius techninius įrenginius, 
visų pirma žemės ūkio paskirties kelius, 
girdyklas, taip pat derliaus produktus, 
kaip antai siloso rulonus, arba mėšlo 
rietuves:

Or. de

Pakeitimas 291
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

c) kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę, į kurią ji turi tinkamą naudojimo 
teisę:

Or. en

Pakeitimas 292
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai taikomos tiesioginių išmokų
intervencinės priemonės, terminas

c) kai taikomos intervencinės 
priemonės, terminas „reikalavimus 
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„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

atitinkantis hektaras“ apibrėžiamas taip, 
kad jis apimtų visą valdoje esančią žemės 
ūkio paskirties žemę:

Or. en

Pagrindimas

Atitikimo reikalavimams sąvoka taikoma ir pirmojo ramsčio tiesioginėms išmokoms, ir 
antrojo ramsčio paramos už plotą sistemoms.

Pakeitimas 293
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai, kuri apima 
tarpinį šių plotų derliaus produktų (siloso 
rulonų) ir mėšlo rietuvių laikymą ne 
ilgiau kaip 6 mėnesius, arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

Or. de

Pakeitimas 294
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl kurios suteikta teisė į išmokas pagal 
šio reglamento III antraštinės dalies II 
skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnį arba pagal 
bazinės išmokos sistemą ar vienkartinės 
išmokos už plotus sistemą, nustatytą 
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III 
antraštinėje dalyje, ir:

kuri atitiko reikalavimus gauti išmokas 
pagal šio reglamento III antraštinės dalies 
II skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnį arba pagal 
bazinės išmokos sistemą ar vienkartinės 
išmokos už plotus sistemą, nustatytą 
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III 
antraštinėje dalyje, ir:

Or. en

Pakeitimas 295
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri, įgyvendinus direktyvas 
92/43/EEB ir 2009/147/EB arba Direktyvą 
2000/60/EB, nebeatitinka Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 a punkte pateiktos 
termino „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ apibrėžties;

– kuri, įgyvendinus direktyvas 
92/43/EEB ir 2009/147/EB arba Direktyvą 
2000/60/EB, nebeatitinka i punkte 
pateiktos termino „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžties;

Or. en

Pakeitimas 296
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio pirmos pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri pagal aplinkos apsaugos 
programas buvo vėl paversta šlapyne ir 
naudojama pelkiniams augalams auginti.

Or. de
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Pagrindimas

Pelkiniai augalai, kaip antai nendrės ir samanos, auginami vėl šlapynėmis paverstuose pelkių 
plotuose, turėtų būti laikomi žemės ūkio paskirties žeme dėl to, kad jie jau yra į I priedą įtraukti 
produktai, arba dėl to, kad jie papildomai įtraukiami į žemės ūkio veiklos rūšių sąrašą (kaip 
jau yra daroma su medvilne). Šie plotai dažnai būna prieš tai naudoti kaip ariamoji žemė arba 
daugiamečiai žolynai.

Pakeitimas 297
Rory Palmer, Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.
Plotai, naudojami tabako pasėliams 
auginti, nelaikomi reikalavimus 
atitinkančiais hektarais.

Or. en

Pagrindimas

„Reikalavimus atitinkančių hektarų“ apibrėžties nereikėtų taikyti veiklai, susijusiai su tabako 
pasėlių auginimu. Dėl to nukentėsiantiems ūkininkams, galėsiantiems įrodyti, kad jie ilgą 
laiką augino tabaką, reikėtų skirti pereinamojo laikotarpio finansavimą.

Pakeitimas 298
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
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kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %. kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,3 %.

Or. en

Pagrindimas

A lower tetrahydrocannabinol limit value in Europe restricts the choice of varieties for 
European farmers.Due to the limitation of 0.2 % on the field, the hemp food industry in 
Europe has a significant competitive disadvantage to producers in North America and Asia 
(0,3%-1%). In light of the growing market for hemp food this problem will become even 
bigger in the next years.In the European Union the internationally accepted value of 0.3% 
had been used until 1999. The limit was then lowered from 0.3 % to 0.2 %. Bringing back its 
level to 0,3% would allow substantial improvements in the quality and quantity of plant 
products. Today in Europe, hemp producers cultivate more or less 60 varieties. If Europe 
increase the tetrahydrocannabinol level, the varieties available on the market will be more 
than 500. The variety with a higher tetrahydrocannabinol level are more resistant to diseases, 
have robust fibers and grow rapidly.Furthermore, the importance of plant genetic diversity 
(PGD) is now being recognized. Hemp plants used today in Europe, are the result of long 
interbreeding process. This process undermine drastically the genetic heritage, thus the 
strength of the plants. New varieties would mean new genes to breed.Moreover, a higher limit 
would set the conditions for the hemp industry to contribute with more possibilities to the EU 
economy, giving a tangible support to face international competitors and building solid 
chances for new sustainable markets to flourish with new jobs and socio-economic 
opportunities.

Pakeitimas 299
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,5 %.

Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad Europos Sąjungoje nustatyta žemesnė tetrahidrokanabinolio ribinė vertė, 
suvaržomos Europos Sąjungos ūkininkų galimybės rinktis veisles. Dėl laukui taikomo 0,2 % 
apribojimo Europos Sąjungos kanapių maisto sektorius patiria labai nepalankią 
konkurencinę padėtį gamintojų Šiaurės Amerikoje ir Azijoje (kur ši riba siekia atitinkamai 
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0,3–1 %) atžvilgiu. Europos Sąjungoje tarptautiniu mastu priimta 0,3 % ribinė vertė buvo 
taikoma iki 1999 m. Po to ši ribinė vertė sumažinta nuo 0,3 % iki 0,2 %. Vėl nustačius 0,3 % 
ribinę vertę arba ją padidinus iki 0,5 % būtų galima gerokai pagerinti augalinių produktų 
kiekybę ir kokybę.

Pakeitimas 300
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Valstybės narės gali taikyti 
daugiau žemės ūkio paskirties žemės 
tinkamumo finansuoti apribojimų, pvz., 
dėl klimato ar aplinkos apsaugos 
priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 301
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Be to, valstybės narės gali 
nuspręsti nemokėti tiesioginių išmokų 
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tiems ūkininkams, kurie pagal savo 
vykdomą žemės ūkio veiklą nėra 
užregistruoti nacionaliniame mokesčių ar 
socialinio draudimo registre.

Bet kuriuo atveju laikoma, kad žemės 
ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį, jei jų pajamos iš 
žemės ūkio nesiekia bent 25 proc. visų 
pajamų.

Pirmiau pateikta pastraipa netaikoma 
ūkininkams, kurie gauna 1 250 EUR arba 
mažesnes tiesiogines išmokas, kad nebūtų 
išskirti kaimo vietovių socialiniai 
sektoriai.

Or. es

Pakeitimas 302
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais. Nustatant šią apibrėžtį turi 
būti atsižvelgta į aktyvaus ūkininko 
apibrėžties pakeitimus Reglamente (ES) 
2017/2393 (Omnibus), pagal kuriuos 
valstybės narės tikrajam ūkininkui 
nustatyti turi naudoti bent vieną iš 
tinkamumo finansuoti kriterijų. Be to, 
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valstybės narės privalo taikyti tikriesiems 
ūkininkams apibrėžti skirtą kriterijų.

Or. it

Pakeitimas 303
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „reikalavimus atitinkantis
ūkininkas“ apibrėžtimi turi būti 
užtikrinama, kad parama būtų skiriama 
asmenims, kurie vykdo prasmingą žemės 
ūkio veiklą ir teikia viešąsias gėrybes.
Parama neskiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais kriterijais kaip ūkio veikla, pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, nustatoma, kurie ūkininkai
atitinka reikalavimus. Valstybės narės gali 
į šią apibrėžtį neįtraukti su stambiais 
žemės ūkio produktų perdirbėjais siejamų 
arba jų valdomų asmenų ar įmonių. 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui –
jame terminas „tikrasis ūkininkas“ 
pakeičiamas terminu „reikalavimus 
atitinkantis ūkininkas“.)

Or. en

Pakeitimas 304
Peter Liese
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali pateikti
termino „tikrasis ūkininkas“ apibrėžtį, 
kuria turi būti užtikrinama, kad parama 
nebūtų skiriama asmenims, kurių žemės 
ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal tokią apibrėžtį, kai 
įmanoma, remiantis tokiais parametrais 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas 
ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti 
galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.

Valstybėse narėse, kurios savo BŽŪP 
strateginiuose planuose termino „tikrasis 
ūkininkas“ apibrėžtį nustato pagal pirmą 
pastraipą, 15a straipsnį, 17 straipsnio 3 
dalį, 21 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 5 
dalį, 24 straipsnio 1 dalį, 28 straipsnio 2 
dalį, 29 straipsnio 1 dalį, 34 straipsnį, 66 
straipsnio 2 dalį, 67 straipsnio 2 dalį ir 70 
straipsnio 2 dalį, šis terminas taikomas 
ūkininkams, kurie laikosi šių nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Į 4 straipsnio 1 dalies d punktą neįtraukiami ūkininkai, kurių žemės ūkio veikla sudaro tik 
nedidelę dalį visos jų vykdomos ekonominės veiklos. Akivaizdu, kad dėl šios priežasties būtų 
neįtraukiami ir gamtos apsaugos fondai.

Pakeitimas 305
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais
ūkininkais.

d) Termino „aktyvus ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla, ne visą darbo laiką ir pusiau 
natūriniame ūkyje dirbantys ūkininkai ir 
organizacijos, užsiimančios didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimu, kurios gali 
aktyviai vykdyti veiklą vietos, regioninėse, 
nacionalinėse ar pasaulio rinkose. Pagal 
šią apibrėžtį, kuri yra arba gali būti 
grindžiama neigiamu struktūrų, kurios 
neremiamos BŽŪP lėšomis, sąrašu,
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi aktyviais
ūkininkais.

(Visame tekste terminas „tikrasis 
ūkininkas“ pakeičiamas terminu „aktyvus 
ūkininkas“.)

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių mokėjimo agentūros taip pat turėtų turėti galimybę naudotis paprastesne 
procedūra, pagal kurią reikia paprastai patikrinti pareiškėjus arba atlikti jų analizę Šiuo 
tikslu būtų sudaromas neigiamas struktūrų, kurios neremiamos BŽŪP lėšomis, pvz., oro 
uostų, golfo aikštynų, geležinkelio atšakų ir kt., sąrašas. Seniau ne visada būdavo 
pripažįstama, kad aktyvūs ūkininkai savo veiksmais teikia viešąsias gėrybes, ypač didelės 
gamtinės vertės plotuose, dėl to, kad tie plotai yra per maži, žemė ekonominiu atžvilgiu yra ne 
tokia produktyvi arba jų gyvuliai ganomi bendro naudojimo žemėje ir kt.

Pakeitimas 306
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais
ūkininkais.

d) Termino „ūkininkas“ apibrėžtimi 
turi būti užtikrinama, kad parama nebūtų 
skiriama asmenims, kurių žemės ūkio 
veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro 
ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią 
apibrėžtį, remiantis parametrais,
nustatytais ES lygmens pagrindine 
apibrėžtimi, turi būti galima nustatyti, 
kurie ūkininkai nėra laikomi ūkininkais.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sukurti ES lygmens termino „ūkininkas“ apibrėžtį, kuria būtų nustatomas 
tinkamumas skirti išmokas, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas. Termino „ūkininkas“ 
nereikėtų sieti su terminais, kurie kelia abejonių dėl jo teisėtumo. Terminas „tikrasis“ 
išbraukiamas visame tekste.

Pakeitimas 307
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 

d) Termino „tikrasis ūkininkas“
apibrėžtį valstybės gali taip pat nustatyti 
taip, kad „tikrojo ūkininko“ apibrėžtimi
būtų užtikrinama, kad parama nebūtų 
skiriama asmenims, kurių žemės ūkio 
veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį turi būti 
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ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra 
laikomi tikraisiais ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 308
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Gamtinė žemdirbystė –
tarpdisciplininis mokslas, kuriuo 
sąmoningai kuriamos ir išsaugomos 
žemės ūkio sistemos, įvairove, stabilumu 
ir atsparumu prilygstančios gamtos 
ekosistemoms. Šiose sistemose atsispindi 
gamtos modeliai ir ilgalaikės valdymo 
sistemos. Šiomis sistemomis visų pirma 
siekiama plėsti biologinę įvairovę, kurti 
subalansuotą vandens ir maistingųjų 
medžiagų ciklą, didinti dirvožemio 
derlingumą ir organinių medžiagų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 309
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Anglies dioksido kiekio didinimo 
praktika – ūkininkavimo praktika, kurią 
taikant siekiama apčiuopiamai padidinti 
dirvožemio organinių medžiagų kiekį 
skatinant gausesnio organinių medžiagų 
kiekio kūrimą, įskaitant sėjomainą, 
tarpinių kultūrų auginimą, antsėlius, 
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mulčiavimą ir ekologinio ūkininkavimo
praktiką. Integruotosios sistemos 
naudojamos siekiant kurti dirvožemį ir 
pakopinę naudą.

Or. en

Pakeitimas 310
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri turėtų 
būti nustatoma valstybės narės lygmeniu, 
ir kuria būtų atsižvelgiama į valstybės 
narės demografinę padėtį, bet jis neturtų
viršyti 45 metų,

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų suteikti lankstumo, kad valstybės narės galėtų pritaikyti priemones atsižvelgdamos į 
savo konkrečią padėtį.

Pakeitimas 311
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą 
ir (arba) įgūdžius.

iii) atitinkamą mokymą ir (arba)
įgūdžius ir žinias ir jau įgytas žinias, 
kuriems taikomas gebėjimų patikinimas;

Or. en

Pagrindimas

Jaunieji ūkininkai gali būti įgiję daug įgūdžių ir žinių, kuriuos reikėtų pripažinti.
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Pakeitimas 312
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) didžiausias gyvūnų laikymo 
tankis – didžiausias ūkinių gyvūnų svoris, 
kuris leidžiamas viename žemės ūkio 
paskirties žemės hektare. Neviršijama 
Direktyva 91/676/EEB numatyta 170 kg 
azoto vienam hektarui per metus riba.

Or. en

Pakeitimas 313
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) nauji ūkininkai, atitinkantys 
„jauniesiems ūkininkams“ nustatytus 
kriterijus, išskyrus amžių.

Or. fr

Pakeitimas 314
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Terminas „smulkusis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad apimtų 
smulkiuosius gamintojus, įskaitant ne visą 
darbo laiką ir pusiau natūriniuose 



PE632.140v01-00 44/122 AM\1172506LT.docx

LT

ūkiuose dirbančius ūkininkus, kurių 
vidutinė ūkių gamybos apimtis neviršija 
8 000 EUR per metus arba 30 % 
nacionalinio metinio ūkių gamybos 
apimties vidurkio, atsižvelgiant į tai, kuris 
iš šių dydžių yra didesnis;

Or. en

Pagrindimas

Eurostatas jau naudoja 8 000 EUR ribą.

Pakeitimas 315
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Trumpa tiekimo grandinė –
tiekimo vartotojui grandinė, kurią sudaro 
ūkiai, įsipareigoję skatinti 
bendradarbiavimą, vietos ekonomikos 
plėtrą ir palaikyti glaudžius socialinius bei 
teritorinius ryšius.

Or. it

Pakeitimas 316
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal siūlomą sistemą valstybės 
narės 30 straipsnio taikymo tikslais gali 
nustatyti agrarinės miškininkystės 
derinant mišką ir ariamąją žemę arba 
miškinės gyvulininkystės pakategorę ir 
miškui nepriskiriamų medžių sertifikuotas 
sistemas. 
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Or. en

Pakeitimas 317
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Topografinio bloko, pažymėto kaip 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“, 
atveju nustatoma abipusio per didelio 
ploto naudojimo auginant vaismedžius 
ir (arba) jį naudojant keliems ūkininkams 
tolerancijos riba, siekianti 5 %, bet 
neviršijanti 0,5 ha viso topografinio bloko.

Or. de

Pagrindimas

Už per didelio ploto naudojimą, t. y. kai deklaruotas plotas nesutampa su dirbamu plotu, 
neturėtų būti taikomos sankcijos, jei neviršijama tam tikra riba. Tai padėtų gerokai sumažinti 
administracinę naštą, visų pirma susijusią su teisių į išmokas panaikinimu.

Pakeitimas 318
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. „Reikalavimus atitinkantis 
hektaras“ turi būti ne mažesnis kaip 
0,2 ha ir valstybės narės jį turi nurodyti 
X,xx formatu. 

Or. de

Pakeitimas 319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 320
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 321
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti, kad žemės ūkio gamyba
būtų integracinė, atspari bei įvairialypė ir 
užtikrintų tvarų, decentralizuotą, ilgalaikį
aprūpinimą maistu, vengiant produkcijos 
pertekliaus ir užtikrinant politikos 
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suderinamumą vystymosi labui;

Or. en

Pakeitimas 322
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų 
pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu, 
perspektyvias žemę dirbančių asmenų 
pajamas ir darnų teritorinį vystymąsi;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant BŽŪP turėtų būti remiami visi visų rūšių žemę dirbantys ūkininkai.

Pakeitimas 323
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų tvarų, decentralizuotą ir 
ilgalaikį aprūpinimą maistu negaminant 
produktų pertekliaus;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama žemės ūkio sektorių labiau orientuoti į ateitį.
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Pakeitimas 324
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų 
pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu ir perėjimą 
prie žemės ūkio, kuriame nenaudojami 
pesticidai;

Or. en

Pakeitimas 325
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 326
Pilar Ayuso, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų, 
laikantis lygybės ir teisingumo principo, 
nediskriminuojant jokios žemės ūkio ar 
gyvulininkystės produkcijos, jei laikomasi 
privalomų teisės aktais nustatytų 
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reikalavimų ir paramos sąlygų;

Or. es

Pakeitimas 327
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) remti aplinkos apsaugos, klimato 
srities ir biologinės įvairovės veiksmus ir 
pasiekti visus su aplinka bei klimatu 
susijusius Sąjungos tikslus, kurie svarbūs 
žemės ūkio požiūriu;

Or. de

Pagrindimas

Nustatomi konkretesni su gamta, aplinka ir klimatu susiję tikslai.

Pakeitimas 328
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 329
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 330
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) remti aplinkos apsaugos, biologinės 
įvairovės bei klimato srities veiksmus ir
pasiekti visus su aplinka bei klimatu
susijusius Sąjungos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 331
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą ir užtikrinti 
subalansuotą teritorinę kaimo 
ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, be 
kita ko, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti.

Or. en
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Pakeitimas 332
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, prisidėti prie darbo 
vietų kūrimo ir užimtumo apskritai.

Or. it

Pakeitimas 333
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą tiek moterims, tiek 
vyrams.

Or. sv

Pakeitimas 334
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Tie tikslai įgyvendinami taip, kad būtų 
pasiekti Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. kompleksiniai tikslai ir 
įsipareigojimai pagal Paryžiaus 
susitarimą, vadovaujantis SESV 11 
straipsniu. Tais atvejais, kai tai padeda 
siekti tų tikslų, šiuo reglamentu siekiama
modernizuoti sektorių kaupiant žinias, 
metodikas ir ekologinio žemės ūkio 
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metodus ir keičiantis jais žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 335
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. es

Pakeitimas 336
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. en

Pagrindimas

Darnus vystymasis yra kompleksinis tikslas, nes juo sutelkiami ekonominiai, socialiniai ir 
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aplinkos apsaugos aspektai.

Pakeitimas 337
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie tikslai įgyvendinami kartu siekiant 
išorinės konvergencijos tarp ES valstybių 
narių.

Or. en

Pakeitimas 338
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekiant bendrųjų tikslų galima 
įgyvendinti šiuos konkrečius tikslus.
Atlikdamos poreikių vertinimą valstybės 
narės parodo, kodėl ir kaip jos ketina 
siekti kelių iš nurodytų tikslų arba jų 
nesiekti. Jei kurie nors tikslai nėra 
aktualūs arba juos galima įgyvendinti 
skiriant valstybės pagalbą, jų galima 
nesiekti jei pateikiamas pagrįstas 
paaiškinimas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, turinčios nedidelius finansinius paketus, greičiausiai pageidautų nustatyti 
mažiau tikslų ir taip pasiekti geresnių rezultatų skirdamos sutelktą finansinį indėlį.

Pakeitimas339
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Valstybės narės konkrečius tikslus turėtų vertinti vienodai.

Pakeitimas 340
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 341
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės visiems tikslams turi teikti vienodą svarbą. Kalbant apie konkrečius tikslus 
svarbu įterpti žodį „kartu“, nes jie yra konkretesni nei bendri tikslai, be to, juos lengviau 
patvirtinti.

Pakeitimas 342
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės visiems tikslams turi teikti vienodą svarbą. Kalbant apie konkrečius tikslus 
svarbu įterpti žodį „kartu“, nes jie yra konkretesni nei bendri tikslai, be to, juos lengviau 
patvirtinti.

Pakeitimas 343
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) remti perspektyvias ūkio pajamas bei 
ūkių atsparumą visoje Sąjungoje, taip 
stabdant ūkininkų ir ūkininkavimo 
struktūrų praradimą, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis aprūpinimas maistu ir maisto 
pakankamumas ES piliečiams;

Or. en
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Pakeitimas 344
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių, o ypač, ekologinių ūkių,
atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti trumpalaikį ir ilgalaikį geresnį 
aprūpinimą maistu išvengiant produkcijos 
pertekliaus;

Or. en

Pakeitimas 345
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį ilgalaikį aprūpinimą 
maistu siekiant išvengti perteklinės 
gamybos;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama žemės ūkio sektorių labiau orientuoti į ateitį.

Pakeitimas 346
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas



AM\1172506LT.docx 57/122 PE632.140v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį ilgalaikį aprūpinimą 
maistu ir mitybos saugumą ribojant 
produkcijos perteklių;

Or. en

Pakeitimas 347
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įterpus terminą „mitybos saugumas“ parodoma, kad reikia pradėti kurti žemės ūkio politiką, 
kuria būtų atsižvelgiama į mitybą. Įterpus terminą „ilgalaikis“ atsižvelgiama į poreikį 
užtikrinti, kad aprūpinimą maistu ir mitybos saugumą šiais laikais galima pasiekti taip, kad 
būtų užtikrinama, jog ir būsimos kartos galėtų apsirūpinti maistu, o jų mityba būtų saugi.

Pakeitimas 348
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE632.140v01-00 58/122 AM\1172506LT.docx

LT

Or. fr

Pakeitimas 349
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į vietos, 
nacionalines ir Europos rinkas ir didinti 
ūkių gyvybingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms, skaitmeninimui, įskaitant 
socialines, ekonomines ir aplinkos 
inovacijas, susijusias su ilgalaikio ir 
darnaus žemės ūkio modeliais;

Or. es

Pakeitimas 350
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką, be kita 
ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui, gerinti ūkių ekonominį 
gyvybingumą vietos, nacionalinėse ir 
tarptautinėse rinkose ir trumpose tiekimo 
grandinėse bei pridėtinės vertės 
produktus, tokius kaip ekologiški 
produktai;

Or. en

Pakeitimas 351
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams,
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į Europos rinką, 
įskaitant vietos ir regionines rinkas, ir
didinti įtraukumą, bendradarbiavimą ir 
ilgalaikį konkurencingumą, be kita ko, 
daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, metodikoms, ekologinio žemės 
ūkio metodams ir žinių perdavimui;

Or. en

Pakeitimas 352
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti
viešųjų gėrybių ir kokybiškų maisto 
produktų konkurencingumą skiriant 
paramą ekologišką ir didelės gamtinės 
vertės produkciją, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams;

Or. en

Pakeitimas 353
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir 
užtikrinti ilgalaikį ekonominį ūkių 
gyvybingumą, be kita ko, pirmenybę 
teikiant trumpoms tiekimo grandinėms ir
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daugiau dėmesio skiriant moksliniams 
tyrimams, technologijoms ir 
skaitmeninimui;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama žemės ūkio sektorių labiau orientuoti į ateitį.

Pakeitimas 354
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
investicijoms, bioekonomikai,
technologijoms, inovacijoms ir 
skaitmeninimui vadovaujantis žiedinės 
ekonomikos principais;

Or. fr

Pakeitimas 355
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į Europos rinką ir 
didinti socialinį, ekologinį ir ekonominį
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms;

Or. fr
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Pakeitimas 356
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti
aplinkos tvarumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

Or. en

Pakeitimas 357
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

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

Or. en

Pakeitimas 358
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

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

Or. en
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Pakeitimas 359
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį maisto
grandinėje ir gamintojų, ir vartotojų 
atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Reikia skirti prioritetą pirminių gamintojų padėčiai maisto grandinėje sutvirtinti.

Pakeitimas 360
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, įskaitant dirvožemio 
anglies dioksido sekvestraciją 
vadovaujantis atitinkamais tarptautiniais 
susitarimais ir kuo labiau pasinaudojant 
miškų galimybėmis šiuo atžvilgiu ir kurti 
atsinaujinančią miškų biomasę, kuria 
galima pakeisti iškastines medžiagas;

Or. en

Pakeitimas 361
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos gerokai sumažinant 
žemės ūkio ir maisto sektoriuose 
sukuriamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, be kita ko, vykdant dirvožemio 
sekvestraciją, ir sustabdant pasaulinį 
miškų naikinimą, laikantis Paryžiaus 
susitarimo ir ES klimato tikslų;

Or. en

Pakeitimas 362
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos gerokai sumažinant 
žemės ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 
vadovaujantis Paryžiaus susitarimu dėl 
klimato kaitos ir ES klimato kaitos 
dokumentų rinkiniu, didinant biogeninę 
anglies dioksido sekvestraciją ir 
dirvožemio organinio anglies dioksido 
kiekį;

Or. en

Pakeitimas 363
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, visų pirma, mažinant 
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energetiką; gyvulininkystės sektoriuje sukuriamą 
išmetamą ŠESD kiekį, be kita ko, 
pasitelkiant organinio anglies dioksido 
kiekio dirvožemyje didinimą;

Or. en

Pakeitimas 364
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti pereiti prie ekologinių 
žemės ūkio gamybos modelių, švelninti 
klimato kaitą bei prisitaikyti prie jos ir 
skatinti darniosios energetikos įtraukimą;

Or. es

Pakeitimas 365
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, įskaitant anglies 
dioksido sekvestraciją dirvožemyje, 
laikantis atitinkamų tarptautinių 
susitarimų;

Or. de

Pagrindimas

Nustatomi konkretesni su gamta, aplinka ir klimatu susiję tikslai.
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Pakeitimas 366
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką neįtraukiant pirmosios kartos 
biokuro;

Or. en

Pakeitimas 367
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, be kita ko, pasitelkiant 
anglies dioksido sekvestraciją, ir plėtoti 
darniąją energetiką;

Or. en

Pakeitimas 368
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Or. fr
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Pakeitimas 369
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius iš 
žemės ūkio šaltinių;

Or. fr

Pakeitimas 370
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti aplinkos išsaugojimą, 
atkūrimą ir tvarų gamtos išteklių, tokių 
kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą
pirmenybę teikiant ūkininkavimo 
sistemoms, tokioms kaip geresnis 
daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas ir ekologinis 
ūkininkavimas, ir užtikrinat gerą jų būklę, 
kaip numatyta atitinkamuose teisės 
aktuose, kartu gerokai sumažinant 
priklausomybę nuo cheminių medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 371
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

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

e) skatinti tvarų ir tinkamą gamtos 
išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir 
oras, valdymą pirmenybę teikiant daug 
naudos suteikiančioms ūkininkavimo 
sistemoms, pavyzdžiui, geresniam 
daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio 
elementų tvarkymui ir ekologiniam 
ūkininkavimui, taip pat gamtinei 
žemdirbystei;

Or. en

Pakeitimas 372
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir
tinkamą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą
pirmenybę teikiant daug naudos 
suteikiančioms ūkininkavimo sistemoms, 
pavyzdžiui, geresniam daugiamečių 
ganyklų ir kraštovaizdžio elementų 
tvarkymui ir ekologiniam ūkininkavimui;

Or. en

Pakeitimas373
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą ir 
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smarkiai sumažinti cheminių pesticidų 
naudojimą, tai pat skatinti alternatyvių 
metodų taikymą ir nedidelės rizikos 
produktų naudojimą;

Or. sv

Pagrindimas

ES turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinta tvarumo direktyva dėl žemės ūkyje naudojamų 
pesticidų.

Pakeitimas 374
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą darnų gamtos išteklių, tokių 
kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, 
kad būtų pasiekta tinkama būklė, kaip 
numatyta atitinkamose teisėkūros 
procedūra priimtose priemonėse;

Or. es

Pakeitimas 375
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir mažų 
sąnaudų gamybos sistemas, kurias taikant 
naudojama mažiau pesticidų ir 
antibiotikų, taip pat veiksmingai 
apsaugoti ir stiprinti gamtos išteklius, 
tokius kaip vanduo, dirvožemis ir oras;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu ne tik tai, kad BŽŪP padeda plėtoti ir valdyti gamtos išteklius, bet ir kad būtų aiškiai 
nurodyta jų apsauga. Šiuo pakeitimu sukuriama žemės ūkio praktikos ir Vandens pagrindų 
direktyvoje (Direktyvoje 2000/60/EB) nustatytų aplinkosaugos standartų tarpusavio sąsaja. 
BŽŪP peržiūra – išskirtinė galimybė įtvirtinti šią vandens ir žemės ūkio tarpusavio sąsają, 
reikalingą darniam žemės ūkio ir aplinkos vystymuisi dabar ir ateityje užtikrinti.

Pakeitimas 376
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti aplinkos išsaugojimą, 
apsaugą ir tvarų gamtos išteklių, tokių 
kaip vanduo, dirvožemis, oras ir miškai, 
valdymą gerokai sumažinant 
priklausomybę nuo cheminių medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Europos piliečių iniciatyvos (angl. ECI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką 
nuo toksiškų pesticidų“, kurią pasirašė 1,3 mln. asmenų, trečiasis prašymas yra „nustatyti ES 
masto privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus siekiant, kad ateityje jie apskritai 
nebūtų naudojami“. Atėjo laikas užtikrinti, kad nuo 2014 m. ES teisiškai privaloma Tausiojo 
naudojimo direktyva ir pagrindinis jos integruotosios kenkėjų kontrolės principas būtų iš 
tikrųjų įgyvendinami.

Pakeitimas 377
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti aplinkos išsaugojimą ir
gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, 
dirvožemis ir oras apsaugą; užtikrinti gerą 
jų būklę, kaip numatyta atitinkamuose 
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teisės aktuose;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie tikslą, kad būsimoji BŽŪP būtų labiau orientuota į veiksmingumą ir rezultatus ir 
kad būtų pripažįstama su aplinkosaugos ramsčiu susijusių problemų svarba, reikia, kad su 
aplinka susijusių konkrečių tikslų (t. y. e ir f punktų) formuluotė būtų tokia, kaip siūloma –
orientuota į rezultatus ir tobulinimą. Šis pakeitimas taip pat susijęs su pasiūlymu, kad 
ekologines sistemas būtų galima įgyvendinti kaip rezultatais grindžiamų išmokų sistemas. 
Tokios sistemos tinkamai veikia už BŽŪP ribų, taip pat įgyvendinant tam tikras kaimo plėtros 
programas (Airijoje, Nyderlanduose).

Pakeitimas 378
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) prisidėti prie oro, vandens ir 
dirvožemio apsaugos ir kokybės gerinimo 
ir skatinti tvaresnį gamtos išteklių 
naudojimą ir veiksmingą valdymą;

Or. en

Pagrindimas

Pirminė formuluotė „darnųjį vystymąsi ir veiksmingą valdymą“ yra pernelyg bendro 
pobūdžio. Verčiau reikėtų sutelkti dėmesį į gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, oras ir 
dirvožemis, apsaugą ir gerinimą, taip pat tvarų jų naudojimą.

Pakeitimas 379
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą kartu 
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vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą; gerokai sumažinant priklausomybę nuo
cheminių medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Europos piliečių iniciatyvos (angl. ECI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką 
nuo toksiškų pesticidų“, kurią pasirašė 1,3 mln. asmenų, trečiasis prašymas yra „nustatyti ES 
masto privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus siekiant, kad ateityje jie apskritai 
nebūtų naudojami“. Atėjo laikas užtikrinti, kad Tausiojo naudojimo direktyva ir pagrindinis 
jos integruotosios kenkėjų kontrolės principas būtų iš tikrųjų įgyvendinami.

Pakeitimas 380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti aplinkos ir gamtos išteklių, 
tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, 
apsaugą; siekti atitinkamuose teisės 
aktuose numatytos geros būklės;

Or. de

Pagrindimas

Nustatomi konkretesni su gamta, aplinka ir klimatu susiję tikslai.

Pakeitimas 381
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 382
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti darnųjį vystymąsi pasitelkiant 
veiksmingesnį gamtos išteklių valdymą;

Or. es

Pagrindimas

Supaprastinta redakcija.

Pakeitimas 383
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, įskaitant 
vandenį, dirvožemį ir orą, valdymą;

Or. en

Pakeitimas 384
Susanne Melior, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
visų pirma apdulkintojus, mažinti 
priklausomybę nuo augalų apsaugos 
produktų, saugoti gamtą, gerinti 
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ekosistemines paslaugas, išsaugoti ir 
atkurti buveines bei kraštovaizdžius, 
įskaitant natūralią vegetaciją bent 10 % 
viso žemės ūkio paskirties ploto;

Or. de

Pagrindimas

Nustatomi konkretesni su gamta, aplinka ir klimatu susiję tikslai.

Pakeitimas 385
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti pakeisti biologinės 
įvairovės, visų pirma, apdulkintojų,
nykimo tendencijas, skatinti darniojo 
miškų valdymo praktiką, sumažinti 
priklausomybę nuo pesticidų, gerinti 
ekosistemines paslaugas, išsaugoti ir 
atkurti buveines bei kraštovaizdžius;

Or. en

Pagrindimas

Turime pakeisti pastaraisiais dešimtmečiais stebimą nuolatinio biologinės įvairovės, visų 
pirma žemės ūkio pasėlių ir gyvulių rūšių tarpusavio ir vidaus įvairovės, vadinamos žemės 
ūkio biologine įvairove, nykimo tendenciją. Žemės ūko biologinė įvairovė padeda apsaugoti 
žemės ūkio sektoriaus gebėjimus vykdyti gamybą, prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir 
klimato kaitos, naujų ligų ir kenkėjų, todėl, didėjant gyventojų skaičiui, ji yra labai svarbi 
siekiant užtikrinti aprūpinimą maistu.

Pakeitimas 386
Paul Brannen

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

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

f) padėti gerinti rūšių, įskaitant 
naudingą gyvūniją, ypač apdulkintojų 
rūšių, išsaugojimo būklę arba 
populiacijos tendencijas ir buveinių 
apsaugos būklę, apsaugoti biologinę 
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir 
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 387
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti pakeisti biologinės 
įvairovės, įskaitant žemės ūkio biologinę 
įvairovę, nykimo tendencijas, gerinti 
ekosistemos veikimą ir ekosistemines 
paslaugas , visų pirma, kalbant apie 
dirvožemį, taip pat išsaugoti ir gerinti 
buveines bei kraštovaizdžius ir užtikrinti 
didesnį atsparumą;

Or. en

Pagrindimas

Turime pakeisti pastaraisiais dešimtmečiais stebimą nuolatinio biologinės įvairovės, visų 
pirma žemės ūkio pasėlių ir gyvulių rūšių tarpusavio ir vidaus įvairovės, vadinamos žemės 
ūkio biologine įvairove, nykimo tendenciją. Biologinė įvairovė padeda apsaugoti žemės ūkio 
sektoriaus gebėjimus prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir klimato kaitos, taip pat 
kontroliuoti kenkėjus ir ligas, todėl, didėjant gyventojų skaičiui, ji yra labai svarbi siekiant 
užtikrinti aprūpinimą maistu.

Pakeitimas 388
Nessa Childers



AM\1172506LT.docx 75/122 PE632.140v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) užtikrinti palankią saugomų žemės 
naudmenose gyvenančių rūšių ir buveinių 
būklę, laikantis direktyvų 2009/147/EB ir 
92/43/EEB nuostatų, ir tai, kad bent 10 % 
visų žemės ūkio kraštovaizdžių ploto 
užimtų natūrali augmenija

Or. en

Pagrindimas

The current wording reflects that in the current Rural Development Regulation (Article 5 (4) 
(a) of Regulation 1305/2013) for biodiversity, which has proved to give too much leeway to 
Member States in the scheme, in order to create measures that are not targeted or effective 
for biodiversity. To make this objective measurable and coherent with EU biodiversity targets 
and law, it should be based upon the Nature Directives, and priorities which improve the 
conservation status of farmland species and habitats (which are mostly in a poor status 
currently at EU level according to the EEA State of Nature report, 2015, and the mid-term 
review of the Birds and Habitats Directives). This can then draw on existing reporting under 
both these objectives, and align the CAP funding with the Member States assessment of 
funding needs for priority species outlined in their Prioritised Action Frameworks. Further, a 
minimum of 10% of farmed landscapes should be reserved for space for nature, to be 
supported through a mixture of both a minimum percentage of non-productive areas as per 
GAEC 9, and through a mandatory eco-scheme for farmers who provide additional space for 
nature on their farm above that minimum, and which can be targeted to the areas most in 
need and where additional space would be most effective, based on the Member States’ needs 
assessment.

Pakeitimas 389
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti apsaugoti žemės ūkio ir
biologinę įvairovę, skatinti didelę gamtinę 
vertę turinčias žemės ūkio ir 
gyvulininkystės sistemas, gerinti 
ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;
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Or. es

Pakeitimas390
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti stabdyti biologinės 
įvairovės, įskaitant žemės ūkio įvairovės, 
mažėjimą, gerinti ekosistemines paslaugas 
ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti maisto gamybą, reikia didesnės įvairovės, dėl didesnės rūšių įvairovės 
žemės ūkis tampa atsparesnis naujoms ligoms, klimato kaitai ir lengviau prisitaiko prie 
aplinkos pokyčių.

Pakeitimas 391
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti pakeisti biologinės 
įvairovės, įskaitant žemės ūkio biologinę 
įvairovę, nykimo tendencijas, prisidėti prie 
geresnių ekosisteminių paslaugų ir 
buveinių bei kraštovaizdžių apsaugos;

Or. en

Pagrindimas

Turime pakeisti pastaraisiais dešimtmečiais stebimą nuolatinio biologinės įvairovės nykimo 
tendenciją. Žemės ūko biologinė įvairovė padeda apsaugoti žemės ūkio sektoriaus gebėjimus 
vykdyti gamybą, prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir klimato kaitos, naujų ligų ir 
kenkėjų, todėl, didėjant gyventojų skaičiui, ji yra labai svarbi siekiant užtikrinti aprūpinimą 
maistu.
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Pakeitimas 392
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius ir remti 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 393
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti pakeisti biologinės 
įvairovės, įskaitant žemės ūkio biologinę 
įvairovę, nykimo tendencijas, gerinti 
ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;

Or. en

Pakeitimas 394
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 395
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) pakeisti žemės naudmenų
biologinės įvairovės nykimo tendenciją 
laikantis ES biologinės įvairovės tikslų ir 
teisės aktų (Buveinių ir paukščių 
direktyvų).

Or. en

Pakeitimas 396
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 397
Luke Ming Flanagan

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje sparčiai prastėja žemės, dirvožemio ir buveinių kokybė; juos būtina 
atkurti, o ne tiesiog išlaikyti prastos kokybės status quo.

Pakeitimas 398
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) saugoti biologinę įvairovę ir 
buveines, vystyti ūkininkų teikiamas 
aplinkosaugos paslaugas;

Or. fr

Pagrindimas

Negalime pagerinti ekosisteminių paslaugų, nes jas teikia gamta, bet galime stengtis jas 
išsaugoti. Be to, BŽŪP priemonėmis galima paskatinti ūkininkus gerinti aplinkai ir klimatui 
naudingą ūkininkavimo praktiką.

Pakeitimas 399
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) padėti pakeisti biologinės įvairovės 
nykimo tendencijas, gerinti ekosistemines 
paslaugas ir išsaugoti buveines bei 
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kraštovaizdžius;

Or. en

Pagrindimas

Turime pakeisti pastaraisiais dešimtmečiais stebimą nuolatinio biologinės įvairovės nykimo 
tendenciją.

Pakeitimas 400
Lukas Mandl

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kaip antai ekologinę sodininkystę;

Or. de

Pakeitimas 401
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus ūkininkus, ypač į daugiausiai 
gyventojų praradusius regionus, ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

Or. es

Pakeitimas 402
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus, 
naujus žemės ūkio sektoriaus dalyvius, 
skatinti lyčių lygybę ir sudaryti
palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 403
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) į ūkininkavimo veiklą pritraukti 
jaunuosius ūkininkus bei naujus žemės 
ūkio sektoriaus dalyvius ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 404
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) sužadinti jaunųjų ūkininkų 
susidomėjimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;

Or. fr

Pakeitimas 405
Damiano Zoffoli
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams kurti naujus ūkius;

Or. it

Pakeitimas 406
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, visų pirma kalnuotose vietovėse 
arba kitose vietovėse, kurios susiduria su 
gamtinėmis ar kitokiomis vietovei 
būdingomis kliūtimis, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus žemės ir miškų 
ūkio sektorius;

Or. de

Pakeitimas 407
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, visų pirma kalnuotose vietovėse 
arba kitose vietovėse, kurios susiduria su 
gamtinėmis ar kitokiomis vietovei 
būdingomis kliūtimis, įskaitant 
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bioekonomikos ir darnaus žemės ir miškų 
ūkio sektorius;

Or. de

Pakeitimas 408
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą per užimtumą, 
socialinę įtrauktį, vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi kaimuose bei gerinti 
pagrindines paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 409
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą ir tinkamų darbo 
vietų kūrimą, augimą, socialinę įtrauktį, 
lygiavertį moterų dalyvavimą ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. de

Pagrindimas

Nustatomi aiškesni socialiniai tikslai.
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Pakeitimas410
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pakeitimas 411
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 412
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 413
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 414
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 415
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas



PE632.140v01-00 86/122 AM\1172506LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 416
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 417
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomiką;

Or. fr
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Pakeitimas 418
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus, pagamintus taikant 
ekologinio ūkininkavimo metodus, kuriais 
teikiama pirmenybė teikiama pesticidų 
alternatyvoms nenaudojant cheminių 
medžiagų), maisto atliekomis, ekologiniu 
ūkininkavimu ir gyvūnų gerove, 
užtikrinant, kad būtų greitai ir kuo 
griežčiau įgyvendintas bendros sveikatos 
koncepcijos principas ir, konkrečiai, ES 
taisyklės dėl metafilaktinio ir profilaktinio 
antibiotikų naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 419
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), ekologiniu 
ūkininkavimu, maisto atliekų mažinimu, 
antibiotikų naudojimo mažinimu ir 
gyvūnų gerovės didinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Nustatomi aiškesni socialiniai tikslai ir į konkrečius tikslus įtraukiamas ekologinis 
ūkininkavimas.

Pakeitimas 420
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra, 
maisto produktų maistine kokybe ir sauga, 
kova su maisto švaistymu, atsižvelgiant į
gyvūnų gerovę ir mažiausią priklausymą 
nuo sąnaudų;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia aiškiau nurodyti galimus visuomeninius reikalavimus, susijusius su maistu ir sveikata, 
pirmiausia augalų apsaugos produktų naudojimo mažinimu.

Pakeitimas 421
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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, taip pat būtų laikomasi 
prievolės etiketėje nurodyti produktų 
kilmę.
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Or. it

Pakeitimas 422
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir
atsparumo antibakterinėms medžiagoms 
prevencija bei gyvūnų gerovės didinimu.

Or. en

Pakeitimas 423
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, ūkininkavimu,
sveikatos priežiūra (įskaitant saugius, 
maistingus ir tvarius maisto produktus, 
kuriuose nėra pesticidų), maisto 
atliekomis, mažomis sąnaudomis ir
ekologiniu žemės ūkiu ir gyvūnų gerove.

Or. en

Pakeitimas 424
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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) pritaikyti žemės ūkio sektorių prie
visuomenės problemų ir poreikių, 
susijusių su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekų 
mažinimu ir didesne gyvūnų gerove.

Or. en

Pakeitimas 425
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant saugius, įperkamus, maistingus 
ir tvarius maisto produktus), kuo didesniu
maisto atliekų sumažinimu ir gyvūnų
gerovės didinimu.

Or. en

Pakeitimas 426
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant pakankamą saugių, maistingų ir 
tvarių maisto produktų kiekį), kova su 
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gyvūnų gerove. maisto švaistymu ir gyvūnų gerove.

Or. fr

Pakeitimas 427
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant ekologinį ūkininkavimą,
saugius, maistingus ir tvarius maisto 
produktus), maisto atliekomis ir gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 428
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra
(įskaitant ekologinį ūkininkavimą,
saugius, maistingus ir tvarius maisto 
produktus), maisto atliekomis ir gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 429
Rory Palmer, Paul Brannen
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ES žemės ūkio sektorius
atsižvelgtų į visuomenės problemas ir
poreikius, susijusius su maisto sistemos 
tvarumu, sveikatos priežiūra (įskaitant 
saugius ir maistingus maisto produktus),
antibiotikų naudojimu, maisto atliekomis 
ir gyvūnų gerove.

Or. en

Pagrindimas

Su žemės ūkiu ir maisto sistema susijusi sveikatos priežiūra yra ne tik visuomenės 
reikalavimas, bet ir gana didelė visuomenės problema. Ši nuomonė buvo pabrėžta ir Europos 
Parlamento pranešime savo iniciatyva apie BŽŪP, kuriame pabrėžiama, kad „ į ateitį 
nukreipta BŽŪP turėtų būti siekiama geriau spręsti itin svarbius sveikatos klausimus, 
susijusius, pvz., su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, oro kokybe ir sveikesne mityba“.

Pakeitimas 430
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinti veiksmingą rizikos 
valdymo sistemą, pagal kurią būtų galima 
kompensuoti dėl nepalankių oro sąlygų, 
gyvūnų arba augalų ligų išplitimo, 
užkrėtimo kenkėjais arba ekologinių 
įvykių ūkininkų patirtus nuostolius.

Or. de

Pakeitimas431
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

ia) užtikrinti gyvūnų gerovę pagal 
SESV 13 straipsnį, tobulinti geriausius 
pasiekiamus mokslinius tyrimus, 
susijusius su gyvūnų gerove ir 
atitinkančius visuomenės poreikius;

Or. sv

Pagrindimas

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnyje teigiama, kad formuojant ir vykdant 
Sąjungos politiką žemės ūkio, žuvininkystės, transporto, vidaus rinkos, mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros bei kosminės erdvės srityse Sąjunga ir valstybės narės turi visapusiškai 
atsižvelgti į gyvūnų, kaip jaučiančių būtybių, gerovę.

Pakeitimas 432
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinti moterų dalyvavimą ir 
lygybę žemės ūkio sektoriuje ir kaimo 
vietovių gamybos ir verslo struktūrose;

Or. es

Pakeitimas 433
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) didinti gyvūnų gerovę laikantis 
Sutarties nuostatų, vadovaujantis 
patikimiausiomis mokslo žiniomis ir 
atsižvelgiant į visuomenės reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia nustatyti konkretų gyvūnų gerovei skirtą tikslą. Ji ne tik sudaro dalį visuomenės 
reikalavimų maisto produktų ir žemės ūkio klausimais, bet ir yra įtvirtinta viena visuotinai 
taikomų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų (SESV 13 straipsnis). Todėl 
rengdamos ir įgyvendindamos BŽŪP, ES ir valstybės narės turėtų visapusiškai atsižvelgti į 
gyvūnų gerovės reikalavimus, kadangi gyvūnai yra juslūs gyviai.

Pakeitimas 434
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) padėti ūkininkams siekti dvejopos 
ekonominės veiklos rezultatų ir 
aplinkosauginio veiksmingumo;

Or. fr

Pakeitimas 435
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) pasiekti tinkamą į Paukščių 
direktyvą ir Buveinių direktyvą įtrauktų
rūšių ir buveinių išsaugojimo būklę ir 
žemės ūkio naudmenų, kuriose yra 
biologinei įvairovei užtikrinti reikalingų 
kraštovaizdžio elementų, procentinę dalį.

Or. es

Pakeitimas 436
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

1a. Didžiausias prioritetas teikiamas 
tam, kad žemės ūkyje nebūtų naudojami 
pesticidai, šio tikslo pradedant siekti 
vengiant atlikti įprastus ir prevencinius 
purškimus pesticidais.

Or. en

Pakeitimas 437
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, taip pat įvairių tikslų ir 
esamų įsipareigojimų, pvz., politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir darnaus 
vystymosi tikslų, suderinamumą.

Or. en

Pakeitimas 438
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 vienoda 
galutinių paramos gavėjų atžvilgiu,
paprastesnė ir kad teikiant tą paramą būtų
sumažinta administracinė našta.
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Or. en

Pagrindimas

Naujoje BŽŪP būtina numatyti lygybę ir supaprastinimą galutinių paramos gavėjų atžvilgiu.

Pakeitimas 439
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Konkrečiais d, e ir f punktų tikslais 
siekiama apčiuopiamai prisidėti prie 
aplinkos apsaugos ir klimato teisės aktų, 
išvardytų XI priede.

Or. en

Pakeitimas 440
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Konkrečiais d, e ir f punktų tikslais 
siekiama apčiuopiamai prisidėti prie 
aplinkos apsaugos ir klimato teisės aktų, 
nurodytų XI priede.

Or. en

Pakeitimas 441
Bas Eickhout

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

6a straipsnis

Sąjungos ir valstybių narių tikslai

1. Laikantis reglamento 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų tikslų, bendruose 
BŽŪP strateginiuose planuose turi būti 
siekiama:

a) padidinti grynąjį ūkininkų, žemės ūkio 
darbuotojų ir susijusių darbo vietų kaimo 
vietovėse skaičių;

b) iki 2027 m. 30 % sumažinti žemės ūkio 
sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

c) sustabdyti biologinės įvairovės nykimą 
ir ją atkurti;

d) sustabdyti atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms plitimą ir jį mažinti;

e) sustabdyti apdulkintojų, paukščių ir 
vabzdžių nykimą ir didinti jų populiaciją;

f) didinti pasėlių ir gyvūnų genetinę 
įvairovę;

g) mažinti gyvų gyvūnų eksportą;

h) mažinti oro ir vandens taršą, kurią 
sukelia žemės ūkio sektorius;

i) išlaikyti ir didinti daugiamečių žolynų 
plotą;

j) mažinti pesticidų naudojimą, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2009/128/EB.

2. Savo strateginių planų projektuose 
valstybės narės nurodo, kaip jos ketina 
prisidėti siekiant šių tikslų ir pasiūlyti 
tikslius nacionalinius tikslus.

3. Laikydamasi V antraštinės dalies III 
skyriuje nustatytos procedūros, Komisija 
užtikrina, kad nacionalinių tikslų derinys 
sudarytų sąlygas pasiekti 1 dalyje 
nurodytą Sąjungos tikslą, kad valstybių 
narių planuojamų intervencinių veiksmų 
pakaktų jų nacionaliniams tikslams 
pasiekti. Siekdama sudaryti vienodas 
sąlygas, Komisija užtikrina, kad valstybės 
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narės patvirtintų panašius nacionalinius 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Bendrų tikslų apibrėžimas nenustatant tikslesnių tikslų nėra veiksmingas būdas užtikrinant, 
kad valstybės narės iš tikrųjų siektų tikslų.

Pakeitimas 442
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 naudojami 
taikant atitinkamose nacionalinėse aplinkos 
ir klimato srities planavimo priemonėse, 
priimtose pagal XI priede išvardytus 
Sąjungos teisės aktus, nustatytas 
intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 443
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poveikio rodikliai, susiję su 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 

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

nustatytais tikslais ir naudojami nustatant 
kiekybiškai išmatuojamus veiklos tikslus 
atsižvelgiant į BŽŪP nustatytus 
konkrečius strateginius planus ir vertinant 
pažangą, padarytą siekiant tikslų ir BŽŪP
srityje.

Or. en

Pakeitimas 444
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio 
rodikliai nustatyti I priede.

Bendrieji produkto, rezultato ir poveikio 
rodikliai nustatyti I priede. Pažanga 
siekiant Sąjungos tikslų turėtų būti 
vertinama naudojant poveikio rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 445
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių.

Komisija atlieka išsamų I priede nurodytų 
išdirbio, rezultato ir poveikio rodiklių 
veiksmingumo vertinimą ir pateikia 
konkrečius sprendimo būdus, kaip būtų 
galima stiprinti į rezultatus orientuotos 
politikos metodą. Ataskaitos pridedamos 
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prie poveikio vertinimo ir bendros žemės 
ūkio politikos programavimo, kuris, kaip 
tikimasi, prasidės 2028 m., pasiūlymų.

Or. en

Pakeitimas 446
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių.

Komisija I priede atlieka išsamų 
produkto, rezultato ir poveikio rodiklių 
veiksmingumo vertinimą ir pateikia 
konkrečius sprendimus, kaip sustiprinti į 
rezultatus orientuotą BŽŪP metodą. 
Ataskaita įtraukiama į poveikio vertinimą 
ir pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto BŽŪP srityje po 2027 m.

Or. de

Pagrindimas

Numatomas vertinimas rodikliams pagerinti.

Pakeitimas 447
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 2. Komisijai pagal 138 straipsnį 



AM\1172506LT.docx 101/122 PE632.140v01-00

LT

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.

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.

Komisija atlieka išsamų I priede nurodytų 
išdirbio, rezultato ir poveikio rodiklių 
veiksmingumo vertinimą ir pateikia 
konkrečius sprendimo būdus, kaip būtų 
galima stiprinti į rezultatus orientuotos 
BŽŪP metodą. Ataskaita pridedama prie 
poveikio vertinimo ir pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
susijusių su BŽŪP po 2027 m.

Or. en

Pakeitimas 448
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 stebėsenos ir vertinimų 
kokybę ir atsižvelgiant į jų taikymo patirtį 
ir prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

Or. en

Pakeitimas 449
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus
jie išbraukiami arba įtraukiama naujų 
rodiklių.

Or. en

Pakeitimas 450
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį.

Or. pl

Pagrindimas

Nors tikrai gali tekti pakoreguoti esamus rodiklius, Komisija neturėtų turėti teisės siūlyti 
naujų, nes jie turi būti pastovūs.

Pakeitimas 451
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant remti naujų rodiklių nustatymą, 
reikėtų skatinti valstybes nares teikti 
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išsamius ŽSIS ir IAKS duomenis ir tam 
reikėtų skirti reikšmingą dalį techninės 
pagalbos biudžeto lėšų.

Or. en

Pakeitimas 452
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija atlieka išsamų I priede 
nurodytų išdirbio, rezultato ir poveikio 
rodiklių veiksmingumo vertinimą ir 
pateikia konkrečius sprendimo būdus, 
kaip būtų galima stiprinti į rezultatus 
orientuotos politikos metodą.

Or. en

Pakeitimas 453
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato sričių įsipareigojimai nurodyti 
ES sąraše, kurį joms pateikia Komisija. 
Taikomame ES agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato sričių įsipareigojimų sąraše 
turėtų būti atsižvelgiama į klimato ir 
geografijos skirtumus valstybėse narėse ir 
jis turėtų būti visuotinės aprėpties, kad 
būtų galima pasiekti atitinkamą naudą 
aplinkai ir klimatui. Valstybės narės 
skiria išmokas už pasiektus aplinkosaugos 
ir klimato sričių rezultatus.

Or. de
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Pakeitimas 454
Tilly Metz, Florent Marcellesi

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.

Or. en

Pakeitimas 455
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad kai 
kurie su kaimo plėtra susiję strateginio 
plano elementai būtų nustatyti regioniniu 
lygmeniu ir užtikrinti suderinamumą su 
bendrąja strategija. Regioninėms 
institucijoms gali būti patikėtas tik kaimo 
plėtros intervencinių priemonių valdymas 
ir įgyvendinimas.

Or. it
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Pakeitimas 456
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos 
remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės būtų nustatytos
atsižvelgiant į galutinių paramos gavėjų 
lygybę, remiantis objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, būtų 
suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų 
konkurencijos.

Or. en

Pagrindimas

PPO tiesiogines išmokas priskiria „žaliosios dėžės“ išmokoms, todėl reikėtų jas skirti lygybe 
pagrįstu būdu, kuriuo nebūtų iškraipoma konkurencija.

Pakeitimas 457
Pilar Ayuso, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nustatydamos, kas bus 
šiame reglamente numatytų intervencinių 
priemonių paramos gavėjai, turi laikytis 
lygybės ir teisingumo principo, 
nediskriminuodamos jokios žemės ūkio ar 
gyvulininkystės produkcijos, jei laikomasi 
privalomų teisės aktais nustatytų 
reikalavimų ir paramos sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 458
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP 
strateginiu planu ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) [HzR] nustatytais 
principais bei reikalavimais, nustato 
teisinę sistemą, pagal kurią Sąjungos 
parama teikiama paramos gavėjams.

BŽŪP strateginiu planu ir šiame 
reglamente bei Reglamente (ES) [HzR] 
nustatytais principais bei reikalavimais
grindžiama teisinė sistema, pagal kurią 
Sąjungos parama teikiama paramos 
gavėjams, nustatoma Sąjungos lygmeniu

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, teisinę sistemą reikėtų nustatyti ES lygmeniu.

Pakeitimas 459
Bas Eickhout

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 
strateginius planus būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, lėšų 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos, 
biologinės įvairovės, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos švelninimo ir 
prevencijos bei valdymo principų. 
Intervencinės priemonės planuojamos ir 
taikomos laikantis SESV 208 straipsnyje 
nustatyto politikos suderinamumo 
vystymosi labui principo. Komisija, 
vadovaudamasi V antraštinės dalies III 
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skyriuje nustatyta procedūra, tikrina, ar 
laikomasi šio strateginio nuoseklumo.

Or. en

Pakeitimas 460
Bas Eickhout

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. Bendra žemės ūkio politika siekiama iki 
2027 m. ES žemės ūkio ir maisto produktų 
sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 %. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
strateginiai planai atitiktų jau patvirtintas 
ilgalaikes nacionalines siektinas reikšmes, 
nurodytas XI priede išvardytuose teisės 
aktuose arba pagal tuos teisės aktus 
nustatytas, ir 2 dalyje nustatytus tikslus. 

4. Prieš patvirtindama strateginius 
planus, Komisija užtikrina, kad kartu 
taikant visus strateginius planus ir 
priemones būtų galima įgyvendinti šiame 
straipsnyje nustatytus su klimatu 
susijusius tikslus. 

5. Siekiant, kad Sąjungoje toliau būtų 
taikomos vienodos sąlygos, Komisija turi 
užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje būtų nustatyti panašūs 
nacionaliniai su klimatu susiję tikslai ir 
priemonės. 
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Or. en

Pakeitimas 461
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitiktų 
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

Komisija užtikrina, kad šio reglamento II 
priede išvardytų rūšių intervencinės 
priemonės, įskaitant 3 straipsnyje 
nustatytas apibrėžtis ir 4 straipsnyje 
nustatytas BŽŪP strateginiuose planuose 
pateiktinas apibrėžtis, atitiktų PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Europos Komisija atsakinga už pranešimų teikimą PPO, šį uždavinį turėtų atlikti 
Komisija.

Pakeitimas 462
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitiktų
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

Šio reglamento II priede išvardytų rūšių 
intervencinės priemonės, įskaitant 3 
straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 
straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose 
planuose pateiktinas apibrėžtis, atitinka
PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 
dalies nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 463
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams ir klimatui bei aplinkai 
naudingų sistemų, gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

Tos intervencinės priemonės taip pat turi 
atitikti PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priedo papildomos dalies, nurodytos šio 
reglamento II priede, nuostatas. 
Intervencinės priemonės, kurios nėra 
priskiriamos prie bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti, papildomos pajamų 
perskirstymo paramos tvarumui didinti, 
papildomos pajamų paramos jauniesiems 
ūkininkams ir klimatui bei aplinkai 
naudingų sistemų ir aplinkos, klimato ir 
kiti su kaimo plėtra susiję valdymo 
įsipareigojimai gali vietoj pirmiau 
nurodytos dalies atitikti kitą PPO sutarties 
dėl žemės ūkio 2 priedo dalį, jei tai yra 
pagrindžiama BŽŪP strateginiame plane.

Or. en

Pakeitimas 464
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 
poskirsnyje numatytos specialiosios 
išmokos už medvilnę intervencinė 
priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės 
ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

2. Šios antraštinės dalies II skyriaus 3 
skirsnio 2 poskirsnyje numatytos 
specialiosios išmokos už medvilnę 
intervencinė priemonė atitinka PPO 
sutarties dėl žemės ūkio 6 straipsnio 5 
dalies nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 465
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

BŽP pasaulinis vaidmuo

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 bei 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 2-
ojo, 10-ojo, 12-ojo ir 13-ojo DVT. Todėl 
pagal BŽŪP vykdomi intervenciniai 
veiksmai:

i) padedama kurti įvairią ir tvarią žemės 
ūkio ir atsparią agrarinę ekologinę 
praktiką tiek Sąjungoje, tiek šalyse 
partnerėse; 

ii) padedama išsaugoti genetinę sėklų, 
auginamų augalų ir ūkinių bei naminių 
gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių 
įvairovę Sąjungoje ir šalyse partnerėse; 

iii) išnaudojamas smulkiųjų ūkininkų ir 
mažų žemės ūkio įmonių potencialą 
Sąjungoje ir šalyse partnerėse, ypatingą 
dėmesį skiriant moterims, čiabuvių 
tautoms, vykdančioms aktyvią žemės ūkio 
gamybos veiklą, ir ganykline 
gyvulininkyste užsiimantiems asmenims; 

iv) padedama 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; 
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v) nutraukiama prekybos praktika, kuria 
iškraipoma pasaulinė prekyba žemės ūkio 
rinkose; 

vi) visapusiškai integruojamos klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones; 

vii) laikomasi principo „pirmiausia –
klimatas, paskui –prekyba“. 

3. BŽŪP atitiktis politikos suderinamumui 
vystymosi labui vertinamas reguliariai,
inter alia, naudojant duomenis, gautus 
naudojant 119a straipsnyje nustatytą 
stebėsenos mechanizmą. Komisija teikia 
Tarybai ir Europos Parlamentui ataskaitą 
apie vertinimo ir ES politinio atsako 
rezultatus. 

Or. en

Pakeitimas 466
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Paramos darniam vystymuisi 
sąlygos (toliau – Paramos sąlygos) atitinka 
III priede išvardytus ir BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus Sąjungos 
teisės aktais įtvirtintus valdymo
reikalavimus ir žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
susijusius su šiomis konkrečiomis sritimis:

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti bendras valstybių narių paramos sąlygas, išimtinai 
grindžiamas III priede išvardytomis normomis.

Pakeitimas 467
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 skiriamos didelės
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, kurie, kaip nustatyta valstybei 
narei pritaikius horizontaliojo reglamento 
[.../...] IV antraštinės dalies IV skyriuje 
nustatytas kontrolės priemones, nesilaiko
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:

Or. en

Pakeitimas 468
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
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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:

gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems 
pagrindinio žemės ūkio našumo 
reikalavimų, 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:

Or. de

Pakeitimas 469
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 gali įtraukti paramos 
sąlygų sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos bet kuriems
paramos gavėjams, gaunantiems 
tiesiogines BŽŪP išmokas, 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:

Or. en

Pakeitimas 470
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

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 skiriamos 
administracinės nuobaudos visiems
paramos gavėjams, gaunantiems 
tiesiogines išmokas pagal šios antraštinės 
dalies II, III ir IV skyrius, 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:

Or. de

Pagrindimas

Pagerinamos paramos sąlygos.

Pakeitimas 471
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 skiriamos 
administracinės nuobaudos bet kuriems
paramos gavėjams, gaunantiems BŽŪP
išmokas pagal II, III ir IV skyrius, 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:
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Or. en

Pagrindimas

Paramos skyrimo sąlygos turi būti taikomos visoms BŽŪP priemonėms, įskaitant susietąją 
paramą ir investicijas, kurios gali kelti daugiausia žalos.

Pakeitimas 472
Rory Palmer, Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 skiriama veiksmingų 
ir atgrasomų nuobaudų sistema paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal EŽŪGF ir EŽŪFKP, 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:

Or. en

Pakeitimas 473
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu ir aplinka, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemos paslaugas;
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Or. en

Pakeitimas 474
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu ir aplinka, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemos paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 475
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) pagrindiniu žemės ūkio našumu,
klimatu ir aplinka;

Or. de

Pakeitimas 476
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu, biologine įvairove ir aplinka;

Or. en
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Pakeitimas 477
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) darbuotojų teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 478
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pirmoje pastraipoje nurodyta 
paramos sąlygų sistema netaikoma 
išmokoms, skirtoms ekologinėms 
sistemoms pagal 28 straipsnį ir aplinkos ir 
klimato įsipareigojimams pagal 65 
straipsnį, kurios laikomos naudingomis 
siekiant 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nustatytų konkrečių tikslų, 
arba gyvūnų gerovei.

Or. en

(Paramos sąlygos netaikomos ekologinėms sistemoms (28 straipsnis) ir įsipareigojimams 
aplinkos, klimato ir gyvūnų gerovės srityje (65 straipsnis), nes tai užkirstų kelią tikslinėms 
išmokoms siekiant geresnių rezultatų, susijusių su šiais tikslais. Pagal Komisijos pasiūlymo 

logiką panaikinama galimybė atlikti bet kokias tikslines išmokas priemonėms, kurioms 
taikomi teisiniai įsipareigojimai. Paramos sąlygų taikomas ekologinėms sistemoms ir su 

aplinka bei klimatu susijusiems įsipareigojimams būtų neproduktyvus).

Pakeitimas 479
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkininkai, atitinkantys Reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo 29 
straipsnio 1 dalies nuostatas, 
vadovaujantis paramos sąlygų sistema, 
laikomi atitinkančiais geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus.

Or. en

Pakeitimas 480
Jan Huitema, Fredrick Federley, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal 1 dalį stengiasi 
užtikrinti paramos sąlygų sistemos 
supaprastinimą ūkininkų atžvilgiu. 
Valstybės narės gali iš paramos sąlygų 
sistemos išbraukti III priede nustatytus 
GAAB standartus, jeigu išbraukti GAAB 
standartai įvykdyti taikant lygiavertes 
priemones ekologinėse sistemose pagal 28 
straipsnį arba laikantis su aplinka ir 
klimatu susijusių įsipareigojimų pagal 65 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP strateginių planų reglamente nustatytos skirtingos priemonės vienodiems tikslams 
pasiekti. Siekiant pereiti nuo vieno metodo taikymo visiems, valstybėms narėms reikėtų 
suteikti lankstumo pasirenkant įvairias priemones, susijusias su aplinkos, klimato ir gyvūnų 
gerovės tikslais.

Pakeitimas 481
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant supaprastinti 
administravimą, nustatomos minimalios 
ribos ir (arba) tolerancijos ribos, taikomos 
atitinkamose srityse ir (arba) paramos 
sąlygose nustatytiems reikalavimams, 
kurių neviršijus nemažinamos išmokos ir 
neskiriamos sankcijos.

Or. de

Pagrindimas

Neretai įvairūs išmokų mažinimai ir sankcijos už nedidelius pažeidimus sukelia pasipiktinimą. 
Siekiant išvengti neproporcingo išmokų mažinimo ir neproporcingų sankcijų, turėtų būti vėl 
nustatomos vienodos minimalios ribos, kokios buvo taikomos iki 2014 m. imtinai.

Pakeitimas 482
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 administracinių nuobaudų turi 
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus. Pripažindamos naują 
įgyvendinimo modelį valstybės narės 
sukuria funkciškai nepriklausomą 
tarpininkavimo ir skundų nagrinėjimo 
įmonę, kuri turi būtinų praktinių žinių ir 
pakankamai atstovauja 
suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Skundų nagrinėjimo procesas yra iš esmės svarbus siekiant užtikrinti teisingumą paramos 
gavėjams.
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Pakeitimas 483
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytos
taisyklės dėl administracinių nuobaudų
taikomos paramos gavėjams, gaunantiems 
tiesiogines išmokas pagal šios antraštinės 
dalies II skyrių arba metines išmokas 
pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, kai jie 
nesilaiko 1 dalyje nustatytų Paramos 
sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti nuorodą į bendras taisykles dėl administracinių nuobaudų, 
numatytų pagal Horizontalųjį reglamentą, tačiau neįtrauktų į valstybių narių BŽŪP 
strateginius planus. Tai padeda atkurti bendras BŽŪP taisykles.

Pakeitimas 484
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos sąlygos taikomos visiems BŽŪP 
paramos gavėjams, nors valstybės narės 
gali toliau naudoti svertinius koeficientus, 
taikomus visiems BŽŪP paramos 
gavėjams, siekiant kontroliuojamą imtį 
pritaikyti prie tikslinių ūkių, pateikti 
patikinimą dėl patikimų ES fondų 
finansinių išlaidų kartu vengiant 
nereikalingų ūkių, kuriuose yra mažesnė 
neatitikties rizika, kontrolės priemonių.

Or. en
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Pagrindimas

Pvz., mažesniems ūkiams būtų suteikiamas mažesnis rizikos svertinis koeficientas dėl jų 
dydžio, tačiau didesniems gyvulių ūkiams bus suteikiamas didesnis svertinis koeficientas, 
susijęs su gyvūnų gerove ir visuomenės sveikatos klausimais, arba ekologiniams ūkiams bus 
skiriamas mažesnis rizikos svertinis koeficientas, susijęs su aplinkos arba klimato klausimais 
Tokio rizika pagrįsto požiūrio orientuotis į ribotą kontrolės priemonių skaičių, tais atvejais, 
kai jos yra reikalingiausios, pagrindą sudaro dabartiniai teisės aktai ir rekomendacijos, todėl 
tai jau tapo įprasta daugybės dešimtmečių praktika, kurią taiko mokėjimo agentūros. 
Išvengdami išimties logikos taikymo, galime visiems užtikrinti vienodas ir sąžiningas sąlygas.

Pakeitimas 485
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, be to, 
valstybės narės užtikrina, kad tokios 
nuostatos būtų įgyvendinamos laikantis 
PPO susitarimų dėl žemės ūkio II priedo 5 
ir 6 punktų.

Or. en

Pakeitimas 486
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės pagal šį straipsnį 
netaiko paramos sąlygų sistemos: 

a) paramos gavėjams, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal 25 straipsnį; 

b) ūkininkams, kurie laikosi Reglamento 
2018/848 nustatytų ekologinio 
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ūkininkavimo reikalavimų. 

Or. en

Pakeitimas 487
Damiano Zoffoli

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ūkininkai, atitinkantys 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 
straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, susijusius su ekologiniu 
ūkininkavimu, turi būti ipso facto laikomi 
atitinkančiais šiame straipsnyje nustatytą 
sąlygų sistemą.

Or. it
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