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Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš 
Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))
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Pakeitimas

III PRIEDAS

TAISYKLĖS DĖL 11 STRAIPSNYJE NURODYTŲ PARAMOS SĄLYGŲ  

VR – teisės aktu nustatytas valdymo reikalavimas
GAAB – geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartai
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1 Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, ir už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos juostose turi būti laikomasi bent 
reikalavimų, susijusių su netoli vandens šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, kaip nurodyta Direktyvos 91/676/EEB II priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi būti taikomi 
pagal valstybių narių veiksmų programas, sudarytas pagal Direktyvos 91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.

Sritys Pagrindinis 
uždavinys

Reikalavimai ir standartai Pagrindinis standarto 
tikslas

1 GAAB Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu

Apsaugos nuo žemės 
naudojimo paskirties 
keitimo kita naudojimo 
žemės ūkio reikmėms 
paskirtimi bendroji 
priemonė, kuria 
siekiama išsaugoti 
anglies sankaupas

2 GAAB Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Dirvožemio, kuriame 
gausu anglies, apsauga

Klimato kaita
(švelninimas ir 
prisitaikymas)

3 GAAB Draudimas deginti ariamąsias ražienas, 
išskyrus tais atvejais, kai tai būtina dėl 
augalų sveikatos priežasčių  

Dirvožemio organinių 
medžiagų išsaugojimas

1 VR 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus,
11 straipsnio 3 dalies e ir h punktai dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) kontrolės 
privalomųjų reikalavimų 

2 VR 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 
91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo 
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 
375, 1991 12 31, p. 1)
4 ir 5 straipsniai

4 GAAB Apsaugos juostų įrengimas palei 
vandentakius1 

Upių vagų apsauga nuo 
taršos ir nuotėkio

Klimatas ir 
aplinka

Vanduo
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2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie elementai ir funkcijos:  
a) elementai:
• atitinkama informacija apie ūkius pagal IAKS ir ŽSIS;
• informacija, gauta išanalizavus dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą erdvės ir laiko skalę;
• informacija apie atitinkamą valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su derlingumu susijusius tikslus;
• nuorodos, susijusios su maisto medžiagų valdymo ūkyje teisiniais apribojimais ir reikalavimais;
• visas maisto medžiagų balansas;

b) funkcijos:  
• automatinis duomenų iš įvairių šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami duomenys, dirvožemio analizės duomenys ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad ūkininkams 
nereikėtų kelis kartus pateikti tų pačių duomenų;
• leidžiamas abipusis mokėjimo agentūros / vadovaujančiosios institucijos ir ūkininkų bendravimas;
• modulinė struktūra ir galimybė toliau remti tvarumo tikslus (pvz., išmetamųjų teršalų valdymą, vandentvarką);
•  ES duomenų sąveikumo, atvirumo ir pakartotinio naudojimo principų laikymasis; 
• duomenų saugumo ir privatumo garantijos, atitinkančios geriausius dabartinius standartus.

5 GAAB Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti2 naudojimas

Darnus maisto 
medžiagų valdymas

6 GAAB Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Minimali žemėtvarka 
atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai 
būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją

7 GAAB Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Dirvožemio apsauga 
žiemą

Dirvožemis 
(apsauga ir kokybė)

8 GAAB Sėjomaina (4–7 metai) Dirvožemio potencialo 
išsaugojimas

3 VR 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 
2010 1 26, p. 7)
3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

Biologinė įvairovė ir 
kraštovaizdis

(apsauga ir kokybė)

4 VR 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7)
6 straipsnio 1 ir 2 dalys
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3 Visų pirma įgyvendinami:
— Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 37/2010 priedu;
— Reglamento (EB) Nr. 852/2004 4 straipsnio 1 dalimi ir I priedo A dalimi (II skyriaus 4 punkto g, h ir j papunkčiais, 5 punkto f ir h papunkčiais ir III skyriaus 8 punkto a, b, d ir 
e papunkčiais ir 9 punkto a ir c papunkčiais);
—Reglamento (EB) Nr. 853/2004 3 straipsnio 1 dalimi ir III priedo IX skirsnio 1 skyriumi (I-1 punkto b, c, d ir e papunkčiais, I-2 punkto a papunkčio i, ii ir iii papunkčiais ir b 
papunkčio i ir ii papunkčiais, c papunkčiu, I-3, I-4 ir I-5 punktais, II-A dalies 1, 2, 3 ir 4 punktais, II-B dalies 1 punkto a ir d papunkčiais, 2 punktu, 4 punkto a ir b papunkčiais), 
III priedo X skirsnio 1 skyriaus 1 dalimi);
— Reglamento (EB) Nr. 183/2005 5 straipsnio 1 dalimi ir I priedo A dalimi (I-4 punkto e ir g papunkčiais, II-2 punkto a, b ir e papunkčiais), 5 straipsnio 5 dalimi ir III priedu (po 
antrašte „ŠĖRIMAS“ esančio 1 punkto „Sandėliavimas“ pirmu bei paskutiniu sakiniais ir 2 punkto „Skirstymas“ trečiu sakiniu) bei 5 straipsnio 6 dalimi ir
— Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsniu.

9 GAAB  Pusiau natūralios augmenijos 
ypatumų ir plotų, skirtų biologinei 
įvairovei žemės ūkio valdose 
pagerinti, išlaikymas, įskaitant:

- Kraštovaizdžio ir topografinių 
ypatumų išlaikymą
- Draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu  
- Bitėms ir apdulkintojams svarbių 
augalų buvimą 
- Galimybę taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

Negamybinių objektų 
išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama 
pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę

10 GAAB Draudimas keisti „Natura 2000“ teritorijose 
esančių daugiamečių žolynų paskirtį arba 
juos arti

Buveinių ir rūšių 
apsauga

Žmonių, 
gyvūnų ir 
augalų sveikata

Maisto sauga 5 VR 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančio maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą 
ir nustatančio su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 
1),
14 ir 15 straipsniai, 17 straipsnio 1 dalis3 ir 
18, 19 bei 20 straipsniai
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6 VR 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 
96/22/EB dėl draudimo vartoti 
gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, 
turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, 
bei beta antagonistus ir panaikinančios 
direktyvas 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 
88/299/EEB (OL L 125, 1996 5 23, p. 3)
3 straipsnio a, b, d ir e punktai ir 4, 5 bei 7 
straipsniai

7 VR 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo (OL L 213, 2005 8 8, p. 31)
3, 4 ir 5 straipsniai

8 VR 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000, 
nustatančio galvijų identifikavimo bei 
registravimo sistemą, reglamentuojančio 
jautienos bei jos produktų ženklinimą ir 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1),
4 ir 7 straipsniai

Gyvūnų 
identifikavimas ir 

registravimas

9 VR 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 21/2004, nustatančio avių ir ožkų 
identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1782/2003 ir direktyvas 92/102/EEB ir 
64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8),
3, 4 ir 5 straipsniai
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10 VR 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, 
nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų prevencijos, 
kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 
147, 2001 5 31, p. 1),
7, 11, 12, 13 ir 15 straipsniai

Gyvūnų ligos

11 VR 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento 2016/429 dėl 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų (OL L 84, 2016 
3 31, p. 1)
18 straipsnio 1 dalis; taikoma tik snukio ir 
nagų ligai, vezikulinei kiaulių ligai ir 
mėlynojo liežuvio ligai

Augalų apsaugos 
produktai

12 VR 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)
55 straipsnio pirmas ir antras sakiniai
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Or. fr

13 VR 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL L 
309, 2009 11 24, p. 71),
5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys
12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų
13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo  

14 VR 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 
2008/119/EB, nustatančios būtiniausius 
veršelių apsaugos standartus (OL L 10, 
2009 1 15, p. 7),

3 ir 4 straipsniai

15 VR 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 
2008/120/EB, nustatančios būtiniausius 
kiaulių apsaugos standartus (OL L 47, 2009 
2 18, p. 5),
3 ir 4 straipsniai

Gyvūnų gerovė Gyvūnų gerovė

16 VR 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23)
4 straipsnis


