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Pakeitimas 1127
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika – valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš 
EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Siekiant kovoti su biologinės 
įvairovės nykimu visoje ES, labai svarbu 
užtikrinti būtiną negamybinių plotų ir 
ypatybių lygmenį, laikantis sąlygų ir 
ekologinių sistemų visose valstybėse 
narėse. Šiomis aplinkybėmis valstybės 
narės savo strateginiuose planuose turėtų 
numatyti plotą, kurio bent 10 % sudarytų 
kraštovaizdžio elementai, naudingi 
biologinei įvairovei. Tai būtų, inter alia, 
apsauginės juostos, sėjomainai arba ne 
sėjomainai naudojama pūdymui skirta 
žemė, gyvatvorės, neproduktyvūs medžiai, 
terasų sienos ir tvenkiniai, visi elementai, 
kurie padeda gerinti anglies dioksido 
sekvestraciją, apsaugoti nuo dirvožemio 
erozijos ir išeikvojimo, filtruoti orą ir 
vandenį ir padeda prisitaikyti prie 
klimato.

Or. en
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Pakeitimas 1128
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika – valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš 
EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis 12 straipsnis

Su gera agrarine ir aplinkosaugos būkle 
susijusios valstybių narių pareigos

Su gera agrarine ir aplinkosaugos būkle 
susijusios valstybių narių pareigos

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma visos žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra 
naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė 
ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, 
konsultuojasi su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, 
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, taip 
užtikrindamos, kad žemė prisidėtų prie 
konkrečių tikslų, nustatytų 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, nacionaliniu 
arba, jei reikia, regionų lygmeniu nustato 
būtinuosius žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, kurių 
privalo laikytis paramos gavėjai.

2. Siekdamos III priede nustatytų 
pagrindinių tikslų, valstybės narės gali 

2. Siekdamos apsaugoti BŽŪP 
bendrumą ir užtikrinti vienodas sąlygas ir 
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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.

siekdamos III priede nustatytų pagrindinių 
tikslų, valstybės narės nenustato 
standartų, papildančių nustatytuosius 
tame priede, kuriais siekiama tų 
pagrindinių tikslų pagal sąlygų sistemą. Be 
to, valstybės narės nenustato būtinųjų 
standartų, kuriais siekiama kitų nei III 
priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Valstybės narės atitinkamiems paramos 
gavėjams pateikia, jei reikia, 
elektroninėmis priemonėmis, ūkio 
lygmeniu taikytinų reikalavimų ir 
standartų sąrašą bei aiškią ir tikslią 
informaciją apie juos.
2a. Ūkininkai, atitinkantys 
Reglamente (ES) Nr. 2018/848 dėl 
ekologinio žemės ūkio nustatytus 
reikalavimus, laikomi atitinkančiais 8 
taisyklę dėl geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės (GAAB) standartų, 
nustatytų šio reglamento III priede.
2b. Atokiausiems Sąjungos regionams, 
apibrėžtiems pagal SESV 349 straipsnį, ir 
mažesnėms Egėjo jūros saloms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 229/2013 
1 straipsnio 2 dalyje, netaikomi geros 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartų reikalavimai 1, 2, 8 ir 9, kaip 
nustatyta šio Reglamento III priede.
2c. Laikoma, kad ūkininkai, kurie 
dalyvauja savanoriškose klimato ir 
aplinkosaugos programose pagal 28 
straipsnį su lygiaverte žemės ūkio praktika 
GAAB 1, 8, 9(a)(d) ar 10, laikosi 
atitinkamų geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės (GAAB) 
standartų, kaip nustatyta šio Reglamento 
III priede, jei šiomis programomis, 
palyginti su GAAB 1, 8, 9 (a) (d) arba 10, 
teikiama daugiau naudos klimatui ir 
aplinkai. Tokia praktika vertinama pagal 
šio Reglamento V antraštę.

3. Valstybės narės nustato sistemą, 
pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III 
priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
laikydamosi tame priede nustatytų 
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būtinųjų su turiniu ir funkcijomis 
susijusių reikalavimų.
Komisija gali teikti valstybėms narėms 
paramą tai priemonei parengti ir 
duomenų saugojimo bei tvarkymo 
paslaugų reikalavimams įvykdyti.
4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis 
susijusiomis su kitais pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomais santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančiais sistemos elementais, 
ataskaitiniais metais bei konversijos 
koeficientu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1129

Pakeitimas 1129
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika – valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš 
EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis 13 straipsnis

Ūkių konsultavimo paslaugos Ūkių konsultavimo paslaugos

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

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
kokybiškos ir nepriklausomos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos), kurios, prireikus 
remiasi jau esamomis sistemomis 
valstybių narių lygmeniu. Valstybės narės 
skiria atitinkamą biudžetą šioms 
paslaugoms finansuoti, o trumpas šių 
paslaugų aprašymas įtraukiamas į 
nacionalinius BŽŪP strateginius planus.
Valstybės narės skiria bent 30 % (būtinąją 
su šiuo straipsniu susijusių lėšų dalį) 
konsultavimo paslaugoms ir techninei 
pagalbai, kuria prisidedama prie 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų tikslų.

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 

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

pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija, 
atsižvelgiant į tradicinio ūkininkavimo 
praktiką ir technologijas. Tos paslaugos 
turi būti integruotos į tarpusavyje susijusias 
ūkio konsultavimo tinklų, konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų, 
kooperatyvų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių 
ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

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

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

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
teikiant ūkių konsultavimo paslaugas, 
būtų konsultuojama tiek gamybos, tiek 
viešųjų gėrybių teikimo srityje.

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti bent:

4. Ūkių konsultavimo paslaugos, 
įsteigtos valstybių narių, turi apimti bent:

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

a) visus BŽŪP strateginiame plane 
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos 
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir 
valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal 
paramos sąlygų sistemą taikomus 
reikalavimus bei standartus, ekologines 
sistemas, aplinkosaugos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus pagal 65 
straipsnį ir paramos sistemų taikymo 
sąlygas, taip pat informaciją apie 
finansines priemones ir verslo planus, 
nustatytus pagal BŽŪP strateginį planą;

b) valstybių narių nustatytus 
reikalavimus įgyvendinant Direktyvą 
2000/60/EB, Direktyvą 92/43/EEB, 
Direktyvą 2009/147/EB, Direktyvą 
2008/50/EB, Direktyvą (ES) 2016/2284, 
Reglamentą (ES) Nr. 2016/2031, 
Reglamentą (ES) Nr. 2016/429, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1107/200930 55 straipsnį30 ir Direktyvą 
2009/128/EB;

b) valstybių narių nustatytus 
reikalavimus įgyvendinant Direktyvą 
2000/60/EB, Direktyvą 92/43/EEB, 
Direktyvą 2009/147/EB, Direktyvą 
2008/50/EB, Direktyvą (ES) 2016/2284, 
Reglamentą (ES) Nr. 2016/2031, 
Reglamentą (ES) Nr. 2016/429, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1107/200930 55 straipsnį30 ir Direktyvą 
2009/128/EB;

c) ūkių praktiką, užkertant kelią c) ūkių praktiką, užkertant kelią 
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atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
vystymuisi, kaip nustatyta komunikate 
„Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas 
Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
veiksmų planas“ 31;

atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
vystymuisi, kaip nustatyta komunikate 
„Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas 
Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
veiksmų planas“ 31;

d) 70 straipsnyje nurodytą rizikos 
valdymą;

d) rizikos prevencija ir valdymas;

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

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

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

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

fa) gamybos sistemų ekonominės 
veiklos optimizavimo, konkurencingumo 
gerinimo, orientavimo į rinką, trumpų 
tiekimo grandinių ir verslumo skatinimo 
būdus;
fb) konkrečius patarimus ūkininkams, 
įsikuriantiems pirmą kartą;
fc) saugos standartus ir 
psichosocialinę priežiūrą žemės ūkio 
bendruomenėse;
fd) tvarų maisto medžiagų valdymą, 
įskaitant Ūkių tvarumo priemonių, skirtų 
maisto medžiagų naudojimui valdyti, 
taikymą;
fe) agroekologijos ir agrarinės 
miškininkystės praktikos ir technologijų 
gerinimą žemės ūkio ir miško žemėse;
ff) gamintojų organizacijų ir kitų 
ūkininkų grupių susitelkimą;
fg) pagalbą ūkininkams, norintiems 
pakeisti produkciją, visų pirma dėl 
vartotojų paklausos pokyčių, patarimus 
dėl reikalingų naujų įgūdžių ir įrangos;
fh) žemės judumo ir perėmimo 
planavimo paslaugas;
fi) visas žemės ūkio praktikos, kurią 
taikant sumažinamas trąšų ir augalų 
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apsaugos produktų naudojimas, rūšis, 
skatinant natūralius dirvožemio 
derlingumo gerinimo ir kenkėjų kontrolės 
būdus;
fj) atsparumo didinimą ir prisitaikymą 
prie klimato kaitos; ir
fk) gyvūnų gerovės gerinimą.
4a. Nedarant poveikio nacionalinei 
teisei ir kitoms Sąjungos teisės aktų 
nuostatoms, už konsultavimo paslaugas 
atsakingi asmenys ir subjektai negali 
atskleisti jokios asmeninės ar verslo 
informacijos ar duomenų, susijusių su 
konsultuojamuoju ūkininku ar paramos 
gavėju, kurie buvo įgyti vykdant 
konsultavimo užduotį, išskyrus 
pažeidimus, apie kuris privaloma pranešti 
valdžios institucijoms pagal nacionalinę 
arba Sąjungos teisę, kitiems asmenims, 
išskyrus tuos ūkininkus ar paramos 
gavėjus, kuriuos konsultuoja.
4b. Valstybės narės, taikydamos 
tinkamą viešąją procedūrą, taip pat 
užtikrina, kad ūkio konsultavimo 
sistemoje dirbantys patarėjai būtų 
tinkamai kvalifikuoti ir reguliariai 
mokomi.

__________________ __________________
30. 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

30. 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Pakeitimas 1130
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika – valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš 
EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis 28 straipsnis

Klimatui ir aplinkai naudingos sistemos Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei 
naudingos sistemos

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

1. Valstybės narės įsteigia ir teikia 
paramą savanoriškoms klimato aplinkai ir 
gyvūnų gerovei naudingoms sistemoms 
(toliau – ekologinės sistemos) įgyvendinti, 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų. Vienos veiklos srities 
ekologinės sistemos atitinka kitos veiklos 
srities tikslus.
Valstybės narės siūlo daug skirtingų 
ekologinių sistemų tam, kad užtikrintų, 
jog ūkininkai gali dalyvauti, ir atlyginti 
skirtingo masto užmojus. Valstybės narės 
parengia skirtingas sistemas, kad būtų 
teikiama bendra nauda, skatinama 
sinergija ir pabrėžiamas integruotas 
požiūris. Tam, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos darnumui ir 
veiksmingai atlyginimui, valstybės narės 
įsteigia taškų ar reitingų sistemas.

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia  

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

aktyviuosius ūkininkus ar ūkininkų 
grupes įsipareigojusius saugoti ir taikyti 
naudingą praktiką ir pereiti prie žemės 
ūkio praktikos ir technikos bei sertifikuotų 
programų, kuriomis labiau prisidedama 
prie klimato, aplinkos ir gyvūnų gerovės, 
kaip nustatyta pagal 28a straipsnį ir 
įtraukta į sąrašus, nurodytus 28b 
straipsnyje, ir pritaikytos konkretiems 
nacionaliniams ar regioniniams 
poreikiams tenkinti.

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

3. Parama ekosistemoms teikiama 
kaip metinė išmoka už reikalavimus 
atitinkantį hektarą ir (arba) išmoka už 
valdą, ir skiriama kaip skatinamoji 
išmoka, viršijanti patirtų papildomų 
išlaidų ir negautų pajamų kompensavimą, 
kurią gali sudaryti vienkartinė suma. 
Išmokų lygis skiriasi atsižvelgiant į 
kiekvienos ekologinės schemos užmojų 
lygį, remiantis nediskriminaciniais 
kriterijais..

4. Tokia praktika turi būti siekiama 
vieno ar daugiau konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, nustatytų 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.
5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, 
kurie:
a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį;
b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;
c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;
d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 
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straipsnį.
6. Parama ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka 
už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji 
mokama kaip:
a) išmokos, papildomai mokamos 
prie bazinių pajamų paramos, kaip 
nurodyta šio skirsnio 2 poskirsnyje; arba
b) išmokos, kuriomis 
kompensuojamos visos paramos gavėjų 
laikantis įsipareigojimų, nustatytų pagal 
65 straipsnį, patirtos papildomos išlaidos 
ir prarastos pajamos arba jų dalis.
7. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagal šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 65 
straipsnį.
8. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
ekologinių sistemų.

Or. en



AM\1216057LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0200/1131

Pakeitimas 1131
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika – valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš 
EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b straipsnis
Praktika, atitinkanti klimato, aplinkos ir 

gyvūnų gerovės sistemų reikalavimus
1. Tokia žemės ūkio praktika, taikant 
šios rūšies intervencines priemones, turi 
būti siekiama vieno ar daugiau konkrečių 
tikslų, nustatytų 6 straipsnio 1 dalies d, e 
ir f punktuose, kartu palaikant ir gerinant 
ūkininkų ekonominius rezultatus pagal 
konkrečius tikslus, nustatytus 6 straipsnio 
1 dalies a ir b punktuose.
2. Žemės ūkio praktika, nurodyta šio 
straipsnio 1 dalyje, apima bent dvi iš šių 
veiklos sričių, susijusių su klimatu ir 
aplinka:
a) veiksmus dėl klimato kaitos, 
įskaitant žemės ūkio išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
taip pat anglies dioksido sekvestracijos 
palaikymą ir (arba) gerinimą;
b) veiksmus mažinant išmetamų, ne 
šiltnamio efektą sukeliančių, dujų kiekį;
c) vandens kokybės apsaugą ir 
gerinimą žemės ūkio vietovėse ir 
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spaudimo vandens ištekliams mažinimą;
d) veiksmus, siekiant sumažinti 
dirvožemio eroziją, pagerinti dirvožemio 
derlingumą ir pagerinti maisto medžiagų 
valdymą, taip pat išlaikyti ir atkurti 
dirvožemio biotą;
e) biologinės įvairovės apsaugą, 
buveinių ir rūšių išsaugojimą ar 
atkūrimą, apdulkintojų apsaugą ir 
kraštovaizdžio elementų valdymą, 
įskaitant naujų kraštovaizdžio elementų 
sukūrimą;
f) veiksmus, siekiant pesticidus, ypač 
pesticidus, keliančius pavojų žmonių 
sveikatai ar biologinei įvairovei, naudoti 
tvariai ir mažiau;
g) plotų paskirstymą į negamybinius 
ar į zonas, kur nenaudojami pesticidai ar 
trąšos;
h) veiksmus, siekiant didinti gyvūnų 
gerovę ir kovoti su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms;
i) veiksmus, siekiant sumažinti 
sąnaudas ir pagerinti tvarų gamtos 
išteklių valdymą, pavyzdžiui, tikslųjį 
ūkininkavimą;
j) veiksmus, siekiant didinti gyvūnų 
ir augalų įvairovę, kad būtų užtikrinamas 
didesnis atsparumas ligoms ir klimato 
kaitai.
3. Žemės ūkio praktika, nurodyta šio 
straipsnio 1 dalyje:
a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį;
b) viršija būtinuosius gyvūnų gerovės 
ir trąšų bei augalų apsaugos produktų 
naudojimo reikalavimus bei kitus 
privalomuosius reikalavimus, nustatytus 
Sąjungos teisės aktuose;
c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
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punktą sąlygas;
d) skiriasi arba papildo 
įsipareigojimus, pagal kuriuos remiantis 
65 straipsniu skiriamos išmokos.
4. Komisija iki... [praėjus dviem 
mėnesiams po šio Reglamento 
įsigaliojimo dienos] pagal 138 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas orientaciniu ir 
nebaigtiniu praktikos rūšių, atitinkančių 
šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, pavyzdžių 
sąrašu.

Or. en
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Pakeitimas 1132
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Maria Noichl
S&D frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika – valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš 
EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c straipsnis
Nacionaliniai praktikų, atitinkančių 
klimato, aplinkos ir gyvūnų gerovės 

sistemų reikalavimus, sąrašai
Valstybės narės bendradarbiaudamos su 
nacionaliniais, regionų ir vietos 
suinteresuotaisiais subjektais, sukuria 
nacionalinius praktikos rūšių, 
atitinkančių klimato, aplinkos ir gyvūnų 
gerovės sistemų reikalavimus, kaip 
nurodyta 28, straipsnyje, sąrašus, su 
galimybe pasinaudoti orientacinio ir 
nebaigtinio sąrašo, nurodyto 28b 
straipsnyje, pavyzdžiais, arba nustatant 
tolesnę praktiką, atitinkančią 28b 
straipsnyje išdėstytas sąlygas, ir 
atsižvelgiant į konkrečius nacionalinius 
ar regionų poreikius pagal 96 straipsnį.
Nacionalinius sąrašus sudaro kelių rūšių 
priemonės, išskyrus nurodytas 65 
straipsnyje, arba tokio paties pobūdžio 
priemonės, tačiau skirtingo lygmens 
užmojo, pagal 28 straipsnį.
Valstybės narės į tuos sąrašus įtraukia 
bent jau ekologines sistemas, kad 
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nustatytų ūkio priemonę tvariam maisto 
produktų valdymui ir, kai tinkama, 
deramai šlapynių ir durpynų priežiūrai.
Teritorijos, nurodytos pagal Direktyvas 
92/43/EEB arba 2009/147/EB, kur 
vykdomi atitinkami veiksmai, 
automatiškai laikomos atitinkančiomis 
programų reikalavimus.
Nacionalinius sąrašus tvirtina Komisija, 
pagal 106 ir 107 straipsniuose nustatytas 
procedūras.
Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos ir nacionaliniais bendrosios 
žemės ūkio politikos tinklais, numatytais 
113 straipsnyje, kurdama nacionalinius 
sąrašus, teikia reikalingas gaires 
valstybėms narėms, kad būtų sudaryto 
palankesnės sąlygas keistis geriausios 
praktikos pavyzdžiais, pagerinti įgūdžių 
bazę ir rasti sprendimus.
Vertindama nacionalinius sąrašus, 
Komisija visų pirma atsižvelgia į sistemų 
planą, galimą veiksmingumą, 
panaudojimą, esamas alternatyvas ir kaip 
sistemomis prisidedama prie 28a dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų.
Komisija vertina nacionalinius sąrašus 
kas dvejus metus. Vertinimai viešai 
pasiekiami ir jei yra netinkami, arba 
vertinimai neigiami, valstybės narės siūlo 
iš dalies pakeistus nacionalinius sąrašus 
ir programas, laikantis 106 ir 107 
straipsniuose nustatytų procedūrų.

Or. en


