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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais buvo atliekama nemažai BŽŪP reformų. Šis etapas buvo labai svarbus 
formuojant būsimą didžiausią Europos politiką, tačiau, deja, nepavyko tinkamai išspręsti 
pagrindinių mums iškylančių uždavinių. BŽŪP turi užtikrinti mūsų bendruomenei pagrindines 
viešąsias gėrybes: apsirūpinimą maistu, tvarų augimą ir duoti konkretų atsaką į aplinkos ir 
klimato krizę. Kad būtų užtikrinta, jog šių tikslų bus pasiekta, ji turi tinkamai remti ūkininkų 
pajamas ir užimtumo lygį žemės ūkio sektoriuje, ypač kaimo vietovėse.

Norint tai padaryti nepaprastai svarbu, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų 
išlaikytas toks pat BŽŪP finansavimo lygis. Suprantu, kad po „Brexit’o“ ir kitų visuotinių 
ekstremalių situacijų, kurioms reikalinga didesnė parama iš ES biudžeto, būtina finansuoti 
naujas politikos kryptis, tačiau tai neturėtų daryti neigiamos įtakos vienintelei tradicinei ES 
bendrai politikai, kuri kelis dešimtmečius turi spręsti naujas sudėtingas užduotis.

Naujame Komisijos pasiūlyme pateikiamas naujas modelis, grindžiamas devyniais tikslais ir 
kuriame pabrėžiami su aplinka ir klimato kaita susiję politikos tikslai. Siūlau iš dalies pakeisti 
du iš devynių tikslų, kad jie labiau atitiktų galiojančius aplinkosaugos teisės aktus. Pasiūlyme 
apibrėžiama nauja paradigma – valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo rengiant 
strateginius planus ir pereinama prie labiau į rezultatus orientuotos politikos.

Tačiau nors palankiai vertinu naujas griežtesnes sąlygas ir privalomos ekologinės sistemos 
potencialą, kurie padėtų atlyginti ūkininkams, konkrečiai prisidedantiems prie ES klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslų ir nacionalinių tikslų, mano nuomone, šiuo nauju pasiūlymu 
valstybėms narėms paliekama labai didelė veiksmų laisvė, susijusi su išteklių naudojimu ir 
užmojo lygiu. Dėl to, deja, gali susidaryti padėtis, kai turėsime 27 žemės ūkio politikas ir 
prarasime bendros BŽŪP esmę. Todėl ketinu stiprinti bendrus pasiūlymo aspektus, įtraukti 
kai kuriuos elementus į pagrindinį teisės aktą ir sumažinti valstybių narių galimybes veikti 
savo nuožiūra. Žinoma, manau, kad tam tikras lankstumas yra teigiamas dalykas ir atitinka 
subsidiarumo principą, tačiau neturėtume leisti valstybėms narėms formuoti žemės ūkio 
ateities skirtingomis kryptimis ir taikyti visiškai skirtingas sąlygas ūkininkams, dirbantiems 
lygiai tokį pat darbą ir vykdantiems tokią pat veiklą.

Be to, nauja į rezultatus orientuota BŽŪP reikalauja tvirtos sistemos, kuri leistų tinkamai 
įvertinti ir stebėti politikos rezultatus, atsižvelgiant į konkrečius tikslus, nustatytus 
kiekvienoje valstybėje narėje. Turime tai daryti labai atsargiai, vengti spragų ir taip užtikrinti 
griežtą atskaitomybę už išlaidas ir rezultatus. 

Be to, pasiūlyme taip pat numatomas tam tikras lankstumas, leidžiantis valstybėms narėms 
perkelti asignavimus – iki 15 % tiesioginių išmokų sumos gali būti perkelta į EŽŪFKP 
asignavimus ir atvirkščiai, didesnė procentinė dalis gali būti perkelta tik iš pirmojo į antrąjį 
ramstį intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama su aplinka ir klimatu susijusių tikslų. 
Manau, kad būtų veiksmingiau leisti perkelti lėšas tik iš pirmojo ramsčio į antrąjį.

Visada reikėtų turėti mintyje tai, kad ateities uždavinys – ne tik gaminti daugiau saugių ir 
aukštos kokybės žemės ūkio produktų, bet ir maisto produktus gaminti efektyviau bei tvariau 
kartu užtikrinant mūsų ūkininkų konkurencingumą, taigi, suteikiant jiems teisingą ekonominę 
kompensaciją už aplinkos apsaugos paslaugas, kurias jie teikia bendruomenei. Todėl 
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džiaugiuosi, kad daug dėmesio skiriama jaunimui. Tvirtai tikiu, kad BŽŪP po 2020 m. 
pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas jaunimui – nesiimant aktyvesnių veiksmų šia kryptimi 
Europos žemės ūkis, ir ne tik jis, neturės ateities.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad šiuo metu, kai artėja Parlamento kadencijos pabaiga, turime 
priimti sprendimą. Mes, be abejo, norime užbaigti nebaigtą teisėkūros darbą, įskaitant šį 
svarbų teisės aktą, nepaisant to, kad turime nedaug laiko ir žinių apie išteklius, kurie bus skirti 
BŽŪP pagal naująją daugiametę finansinę programą, nes derybos tebevyksta. Apibrėžti tokios 
politikos detales tiksliai nežinant, kiek jai skiriama išteklių, nėra lengva užduotis. Dėl šių 
priežasčių man atrodo tikslinga atidėti šio reglamento įsigaliojimo datą iki 2023 m., kad būtų 
galima sklandžiai pereiti nuo dabartinės BŽŪP prie naujo ateities modelio.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) labai svarbu, kad 2021–2027 m. 
daugiametėje finansinėje programoje 
BŽŪP būtų paliktas toks pat finansavimo 
lygis kaip 2014–2020 m. daugiametėje 
finansinėje programoje;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl įgyvendinimo modelio neturėtų 
susidaryti padėtis, kad turėsime 27 
skirtingas nacionalines žemės ūkio 
politikas ir taip iškiltų grėsmė bendros 
BŽŪP esmei ir atsirastų iškraipymų. 
Pagal jį valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta tam tikro lankstumo tvirtoje 
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bendroje reglamentavimo sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 

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

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
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rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
tęstinumą, specialiosios nuostatos Kroatijai 
dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo 
ir papildomų nacionalinių tiesioginių 
išmokų pagal laipsniško išmokų įvedimo 

(93) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
tęstinumą, specialiosios nuostatos Kroatijai 
dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo 
ir papildomų nacionalinių tiesioginių 
išmokų pagal laipsniško išmokų įvedimo 
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mechanizmą turėtų būti toliau taikomos iki 
2021 m. sausio 1 d.,

mechanizmą turėtų būti toliau taikomos iki 
2023 m. sausio 1 d.,

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

2. Šis reglamentas taikomas iš 
EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai 
Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių 
parengtuose ir Komisijos patvirtintuose 
BŽŪP strateginiuose planuose, 
apimančiuose laikotarpį nuo 2023 m. 
sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 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 ir 
kuri penkerius metus ar ilgiau nebuvo 
įtraukta į valdos sėjomainą, taip pat kuri 
penkerius metus ar ilgiau nebuvo ariama.
Joje auga ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, 
krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti, ir kitų rūšių 
augalų, pavyzdžiui, krūmokšnių ir (arba) 
medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams šerti, jeigu joje ir toliau vyrauja 
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žolė ir kiti žoliniai pašarai.

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

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 ir vandens 
kokybės apsaugos bei gerinimo ir skatinti 
tausesnį vandens naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 13

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 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir
ekosistemines paslaugas kaimo vietovėse ir 
padėti išsaugoti saugomas buveines bei 
rūšis;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindinį III priede 
nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius 
atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant 
dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu 
arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius 
žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartus, kurių privalo laikytis 
paramos gavėjai. Valstybės narės taip pat 
nustato konkrečius reikalavimus dėl su 
žemės ūkiu susijusių rūšių ir buveinių 
apsaugos pagal Direktyvą 2009/147/EB ir 
Direktyvą 92/43/EEB.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 
nustatyti standartus, papildančius 
nustatytuosius tame priede, kuriais 
siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau 
valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2. Valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
force majeur, pvz., gaivalinių nelaimių, 
epidemijų įvykių ir augalų ligų, atvejais.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Žodžio „shall“ vertimo iš anglų kalbos į italų kalbą ištaisymas.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija pagal 138 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo papildomas šis 
reglamentas nustatydama klimatui ir 
aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos 
rūšių sąrašą, atsižvelgdama į šio straipsnio 
4 dalyje nurodytas sąlygas. Valstybės 
narės sudaro klimatui ir aplinkai 
naudingos žemės ūkio praktikos rūšių 
sąrašus pasirinkdamos iš tų, kurias 
nustatė Komisija tame deleguotajame 
akte.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį 

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

skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio 
mažinimui ir gamybos stebėsenai;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
kokybę diegiant naujoves.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nemokamai paskirstyti arba naudoti kita 
paskirtimi, įskaitant iš rinkos pašalintų 
produktų perdirbimo išlaidas prieš juos 
paskirstant;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) aplinkos ir klimato valdymo 
įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kiti įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) dėl „Natura 2000“ direktyvoje ir 
Vandens pagrindų direktyvoje numatytų 
prievolių susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų 
konkrečių tikslų, susijusių su klimato 
kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, 
ir to straipsnio e, f ir i punktuose nurodytų 
konkrečių tikslų, susijusių su gyvūnų 
gerove.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Paramos ekologiniam 
ūkininkavimui pagal šį straipsnį atveju 
išmokos skiriamos tikriesiems 
ūkininkams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies d punkte.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas papildomas išlaidas ir
prarastas pajamas.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 
1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje 
skirta suma, nesudaromas iki 2021 m. 
gruodžio 31 d., valstybė narė, siekdama 
atitinkamą sumą panaudoti, pagal 107 
straipsnį pateikia prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 
1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje 
skirta suma, nesudaromas iki 2022 m. 
gruodžio 31 d., valstybė narė, siekdama 
atitinkamą sumą panaudoti, pagal 107 
straipsnį pateikia prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ne daugiau kaip 15 % IV priede 
nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto 
valstybės narės asignavimo, atskaičius VI 
priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių 
metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į 
valstybės narės 2023–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimą;
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Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne daugiau kaip 15 % valstybės 
narės 2022–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimo perkelti į IV priede 
nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

b) Neleidžiama perkelti valstybės 
narės EŽŪFKP asignavimo į IV priede 
nurodytą tiesioginėms išmokoms skirtą 
valstybės narės asignavimą.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima 
laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.
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Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2023 m. teikiama ataskaita apima 
2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022
finansinius metus.

1. Iki 2025 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2025 m. teikiama ataskaita apima 
2023 ir 2024 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2024
finansinius metus.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus poveikio
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 
panaikinamas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 
panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2021 m. sausio 
1 d.

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2023 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 6 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, plėtoti 
darniąją energetiką

I.9 Ūkių atsparumo 
didinimas. Indeksas

R.12 Prisitaikymas 
prie klimato kaitos.  
Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios 
prisiimti 
įsipareigojimai gerinti 
prisitaikymą prie 
klimato kaitos, dalis

I.10 Klimato kaitos 
švelninimas. Žemės 
ūkio sektoriuje 

R.13 Gyvulininkystės 
sektoriaus išmetamųjų 
teršalų kiekio 
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išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekio 
mažinimas

mažinimas. Sutartinių 
ūkinių gyvūnų, už 
kuriuos skiriama 
parama išmetamųjų 
ŠESD ir (arba) 
amoniako, įskaitant 
susidarantį tvarkant 
mėšlą, kiekiui 
mažinti, dalis

I.11 Anglies dioksido 
sekvestracijos 
didinimas. 
Dirvožemyje esančios 
organinės anglies 
kiekio didinimas

R.14 Anglies dioksido 
saugojimas 
dirvožemyje ir 
biomasėje. Žemės 
ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai 
mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį, išlaikyti 
ir (arba) gerinti 
anglies dioksido 
saugojimo priemones 
(daugiamečius 
žolynus, žemės ūkio 
paskirties žemę 
durpynuose, miškus ir 
t. t.), dalis

I.12 Darniosios 
energijos naudojimo 
žemės ūkio sektoriuje 
didinimas Energijos 
gamyba iš 
atsinaujinančių žemės 
ir miškų ūkio šaltinių

R.15 Žalioji energija, 
gaunama iš žemės ir 
miškų ūkio šaltinių. 
Investicijos į 
atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos 
gamybos pajėgumus, 
įskaitant biologinius 
(MW)

R.16 Energijos 
vartojimo efektyvumo 
didinimas. Energijos 
taupymas žemės ūkio 
sektoriuje

R 17 Mišku 
apželdinta žemė. 
Plotas, už kurį 
teikiama miško 
veisimo ir miškingų 
plotų kūrimo 
(įskaitant agrarinę 
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miškininkystę) 
parama

Pakeitimas

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, plėtoti 
darniąją energetiką

I.9 Ūkių atsparumo 
didinimas. Indeksas

R.12 Prisitaikymas 
prie klimato kaitos. 
Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios 
prisiimti 
įsipareigojimai gerinti 
prisitaikymą prie 
klimato kaitos, dalis

I.10 Klimato kaitos 
švelninimas. Žemės 
ūkio sektoriuje 
išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekio 
mažinimas

R.13 Gyvulininkystės 
sektoriaus išmetamųjų 
teršalų kiekio 
mažinimas. Sutartinių 
ūkinių gyvūnų, už 
kuriuos skiriama 
parama išmetamųjų 
ŠESD ir (arba) 
amoniako, įskaitant 
susidarantį tvarkant 
mėšlą, kiekiui 
mažinti, dalis

I.11 Anglies dioksido 
sekvestracijos 
didinimas. 
Dirvožemyje esančios 
organinės anglies 
kiekio didinimas

R.14 Anglies dioksido 
saugojimas 
dirvožemyje ir 
biomasėje. Žemės 
ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai 
mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį, išlaikyti 
ir (arba) gerinti 
anglies dioksido 
saugojimo priemones 
(daugiamečius 
žolynus, 
daugiamečius 
pasėlius, žemės ūkio 
paskirties žemę 
durpynuose, miškus ir 
t. t.), dalis

I.12 Darniosios 
energijos gamybos ir
naudojimo žemės ūkio 

R.15 Žalioji energija, 
gaunama iš žemės ir 
miškų ūkio šaltinių. 
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sektoriuje didinimas. 
Atsinaujinančiosios
energijos gamyba ir 
naudojimas.

Investicijos į 
atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos 
gamybos ir 
naudojimo
pajėgumus, įskaitant 
biologinius (MW)

R.16 Energijos 
vartojimo efektyvumo 
didinimas. Energijos 
taupymas žemės ūkio 
sektoriuje

R 17 Mišku 
apželdinta žemė. 
Plotas, už kurį 
teikiama miško 
veisimo ir miškingų 
plotų kūrimo 
(įskaitant agrarinę 
miškininkystę) 
parama

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas XXXX dėl pakartotinio 
vandens naudojimo minimaliųjų 
reikalavimų

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo 11 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos 
direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 lentelės 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos, plėtoti darniąją energetiką 

R.14 Anglies dioksido saugojimas 
dirvožemyje ir biomasėje. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį, išlaikyti ir (arba) gerinti anglies 
dioksido saugojimo priemones 
(daugiamečius žolynus, žemės ūkio 
paskirties žemę durpynuose, miškus ir t. 
t.), dalis 
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