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Pakeitimas 1221
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(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 ir aplinkai naudingos sistemos

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

1. Valstybės narės sukuria 
savanoriškas klimatui ir aplinkai 
naudingas sistemas (toliau – ekologinės 
sistemos) ir teikia paramą joms 
įgyvendinti, laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose 
planuose patikslintų sąlygų. Vienos 
veiksmų srities ekologinės sistemos 
atitinka kitos veiksmų srities tikslus.
Valstybės narės siūlo daug įvairių 
ekologinių sistemų siekdamos užtikrinti, 
kad ūkininkai galėtų dalyvauti, ir 
numatyti paskatas, susijusias su įvairaus 
lygio užmojais. Valstybės narės numato 
įvairias sistemas, kurios atneša bendros 
naudos, skatina sąveikas ir labiau atitinka 
integruotą požiūrį. Valstybės narės 
sukuria balų ar reitingų sistemas.

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

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

Valstybės narės, taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones, remia aktyvius 
ūkininkus ar ūkininkų grupes, 



AM\1216081LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

įsipareigojančias išlaikyti ir taikyti 
naudingus metodus ir, kad labiau 
prisidėtų prie klimato ir aplinkos sričių 
tikslų, pereiti prie žemės ūkio praktikos 
rūšių ir būdų bei sertifikuotų sistemų, 
nustatytų remiantis 28a straipsnyje 
įtvirtintais pagrindiniais principais ir 
išvardytų 28b straipsnyje nurodytuose 
sąrašuose bei pritaikytų tenkinti 
konkrečius nacionalinius ar regioninius 
poreikius.

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

3. Parama ekologinėms sistemoms 
yra metinė išmoka už reikalavimus 
atitinkančiais hektarais išreikštą plotą, 
kuriam taikomos ekologinės sistemos, 
ir (arba) išmoka ūkiui; ji skiriama kaip 
skatinamosios išmokos, kuriomis teisingai 
atlyginama už ekologinių sistemų 
paslaugas, padengiant ne tik patirtas 
papildomas sąnaudas ir prarastas 
pajamas, ir kurios gali būti vienkartinė 
išmoka. Išmokų lygis skiriasi 
priklausomai nuo kiekvienos ekologinės 
sistemos užmojo lygio, 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.

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:

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

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

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

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

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

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

c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;
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d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 
straipsnį.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1222

Pakeitimas 1222
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b straipsnis
Su klimatu ir aplinka susiję sistemų 

tikslai ir pagrindiniai principai
1. Žemės ūkio praktika, kuriai 
taikomos šios rūšies intervencinės 
priemonės, prisidedama prie vieno ar 
daugiau konkrečių tikslų, nustatytų 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, 
įgyvendinimo ir padedama pasiekti 6a 
straipsnyje apibrėžtų Žaliojo kurso tikslų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
žemės ūkio praktika taikoma šiose su 
klimatu ir aplinka susijusiose veiksmų 
srityse:
a) su klimato kaita susiję veiksmai, 
įskaitant žemės ūkyje išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą 
ir anglies dioksido sekvestracijos 
didinimą;
aa) veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti išmetamą kitų teršalų, ne 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kiekį;
b) vandens kokybės žemės ūkio 
paskirties žemės plotuose išlaikymas ar 
pagerinimas ir vandens ištekliams daromo 
spaudimo sumažinimas;
c) veiksmai, kuriais siekiama 
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sumažinti dirvožemio eroziją, natūralus 
dirvožemio derlingumo didinimas 
išsaugant ir atkuriant dirvožemio biotą bei 
maisto medžiagų valdymas;
d) biologinės įvairovės apsauga, 
buveinių ir rūšių išsaugojimas ar 
atkūrimas, apdulkintojų apsauga ir 
kraštovaizdžio elementų valdymas, 
įskaitant naujų, biologinei įvairovei 
naudingų kraštovaizdžio elementų 
sukūrimą;
e) veiksmai, kuriais siekiama, kad 
pesticidai būtų naudojami tvariau ir 
mažiau, ypač pesticidai, keliantys pavojų 
žmonių sveikatai ar biologinei įvairovei;
f) žemės plotų priskyrimas prie į 
biologinę įvairovę orientuotų elementų ar 
zonų, kuriose nėra naudojami pesticidai ir 
trąšos;
g) veiksmai, kuriais siekiama spręsti 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
problemą.
2a. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
žemės ūkio praktika gali būti, inter alia, 
pavyzdžiui, šios priemonės:
a) išteklių mažinimo priemonės, 
kuriomis pavyksta gerokai sumažinti 
išteklių panaudojimą ir užtikrinti geresnį 
tvarų gamtos išteklių valdymą, siekiant 
įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, arba 
kuriomis prisidedama prie necheminės 
piktžolių kontrolės pasėlių sistemose;
b) praktika, kuria siekiama padidinti 
genetinę įvairovę vietose, kaip antai sėjant 
įvairiarūšes medžiagas, ir pasėlių įvairovę 
vietose, kaip antai sėjant įvairius pasėlius, 
įsėlius ar daug kultūrų;
c) ekstensyviojo ganymo priemonės, 
įskaitant gyvulių mažinimo sistemas, kaip 
antai galvijų auginimo ekstensyvinimo 
išmoką;
d) 4 ar daugiau metų sėjomaina, 
įskaitant ankštinius augalus;
e) dobilu ar kitais ankštiniais 
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augalais užsėti ariamosios žemės plotai 
įgyvendinant baltyminių augalų 
strategiją;
f) daugiamečių žole užsėtų plotų, 
daugeliu rūšių užsėtų vejų, žolės mišinių, 
žolinių augalų, įskaitant ankštinius 
augalus, sukūrimas;
g) durpininkystė kaip mažo 
intensyvumo ganymas šlapynėse siekiant 
sudaryti palankias sąlygas biologinei 
įvairovei ir klimatui;
h) agrarinės miškininkystės praktika;
i) integruotoji kenkėjų kontrolė 
(IPM) laikantis aštuonių IPM principų, 
kaip numatyta Direktyvos 2009/128/EB 
dėl tausiojo pesticidų naudojimo III 
priede;
j) pavieniai agroekologiniai metodai;
k) minimaliojo dirbimo principu 
grindžiamas ūkininkavimas nenaudojant 
pesticidų;
l) didelės biologinės įvairovės 
elementų sukūrimas siekiant skatinti 
atsparumą ir produktyvumą.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
žemės ūkio praktika:
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 gyvūnų 
gerovės bei trąšų ir augalų apsaugos 
produktų naudojimo reikalavimus ir kitus 
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 
straipsnį, arba juos papildo;
4. Iki [du mėnesiai po šio reglamento 
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įsigaliojimo] Komisija pagal 138 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus, kuriais 
papildomas šis reglamentas ir sudaromas 
veiklos rezultatų kriterijų, kuriuos turi 
atitikti klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio praktika, sąrašas, laikantis 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nustatytų tikslų ir siekiant Žaliojo kurso 
tikslų.
5. Iki [keturi mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija pagal 
138 straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomas šis reglamentas ir 
sudaromas indikatyvus neišsamus 
praktikos rūšių, už kurias galima skirti 
klimatui ir aplinkai naudingoms 
sistemoms skirtas išmokas pagal 28 
straipsnį, sąrašas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1223

Pakeitimas 1223
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c straipsnis
Nacionaliniai praktikos rūšių, kurioms 
gali būti taikomos klimatui ir aplinkai 

naudingos sistemos, sąrašai
1. Bendradarbiaudamos su 
nacionaliniais, regioniniais ir vietos 
suinteresuotaisiais subjektais valstybės 
narės sudaro nacionalinius praktikos 
rūšių, kurioms gali būti taikomos 28 
straipsnyje nurodytos klimatui ir aplinkai 
naudingos sistemos, sąrašą, kurį sudarant 
galima vadovautis indikatyviu neišsamiu 
Sąjungos lygmens 28a straipsnyje 
nurodytų praktikos rūšių sąrašu arba į 
kurį galima įtraukti papildomas praktikos 
rūšis, atitinkančias 28a straipsnyje 
nustatytas sąlygas, atsižvelgiant į 
konkrečius nacionalinius ar regioninius 
poreikius, kaip numatyta 96 straipsnyje.
Bendradarbiaudamos su nacionaliniais, 
regioniniais ir vietos suinteresuotaisiais 
subjektais valstybės narės sudaro 
nacionalinius praktikos rūšių, kurioms 
gali būti taikomos 28 straipsnyje 
nurodytos klimatui , aplinkai ir gyvūnų 
gerovei naudingos sistemos, sąrašą, kurį 
sudarant galima vadovautis indikatyviu 
neišsamiu 28b straipsnyje nurodytu 
sąrašu arba į kurį galima įtraukti 
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papildomas praktikos rūšis, atitinkančias 
28b straipsnyje nustatytas sąlygas, kartu 
atsižvelgiant į konkrečius nacionalinius 
ar regioninius poreikius, kaip numatyta 
96 straipsnyje.
2. Nacionaliniuose sąrašuose 
nurodomos kitos įvairių rūšių priemonės 
nei išvardytos 65 straipsnyje arba tokio 
pat pobūdžio, bet kitokio užmojo lygio 
priemonės, kaip numatyta 28 straipsnyje.
3. Nacionalinius sąrašus Komisija 
patvirtina laikydamasi 106 ir 107 
straipsniuose nurodytos procedūros.
Komisija teikia valstybėms narėms 
reikiamas gaires dėl nacionalinių sąrašų 
sudarymo, derindama veiksmus su ES ir 
nacionaliniais BŽŪP tinklais, kaip 
nurodyta 113 straipsnyje, kad 
supaprastintų keitimąsi geriausia 
patirtimi, patobulintų žinių bazę ir rastų 
sprendimus.
Vertindama nacionalinius sąrašus 
Komisija, visų pirma, atsižvelgia į sistemų 
struktūrą, tikėtiną efektyvumą, 
įgyvendinimą, alternatyvų buvimą ir 
indėlį siekiant 28a straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų.
Vertinimai skelbiami viešai, o jei 
nustatoma, kad sąrašas netinkamas, arba 
pateikiamas neigiamas įvertinimas, 
valstybės narės 106 ir 107 straipsniuose 
nustatyta tvarka pasiūlo iš dalies 
pakeistus nacionalinius sąrašus ir 
sistemas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1224

Pakeitimas 1224
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28d straipsnis
Gyvūnų gerovei naudingos sistemos

1. Valstybės narės nustato ir teikia 
paramą savanoriškoms gyvūnų gerovei 
naudingoms sistemoms įgyvendinti, 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų. Tokiomis sistemomis 
siekiama prisidėti prie 6 straipsnio 1 
dalies i punkte nustatytų gyvūnų gerovės 
tikslų.
2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
aktyvius ūkininkus ar ūkininkų grupes, 
įsipareigojančias taikyti, išlaikyti ir 
skatinti gyvūnų gerovę gerinančią žemės 
ūkio praktiką ir sistemas.
Koncentruoto gyvūnų šėrimo veikla 
neatitinka gyvūnų gerovės sistemų 
taikymo reikalavimų.
3. Ne vėliau kaip per du mėnesius po 
šio reglamento įsigaliojimo Komisija 
pagal 138 straipsnį priima deleguotuosius 
aktus, kuriais papildomas šis reglamentas 
ir sudaromas Sąjungos lygmens gyvūnų 
gerovei naudingos žemės ūkio praktikos 
sąrašas, atsižvelgiant į šio straipsnio 4 
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dalyje nurodytas sąlygas.
Valstybės narės sudaro papildomus 
nacionalinius gyvūnų gerovei naudingos 
žemės ūkio praktikos sąrašus 
pasirinkdamos iš tos, kuri nustatyta 
pirmoje pastraipoje nurodytame Sąjungos 
sąraše. Valstybės narės pirmenybę teikia 
sistemoms, kurios atneša bendros naudos 
įgyvendinant klimato ir aplinkos tikslus ir 
labiau atitinka integruotą požiūrį.
Komisija pateikia valstybėms narėms 
reikiamas gaires dėl nacionalinių sąrašų 
sudarymo, derindama veiksmus su 
Europos ir nacionaliniais bendros žemės 
ūkio politikos tinklais, kaip nurodyta 113 
straipsnyje, kad supaprastintų keitimąsi 
geriausia patirtimi, patobulintų žinių bazę 
ir sprendimus, kad būtų pasiekti 
konkretūs su gyvūnų gerove susiję tikslai, 
nustatyti 6 straipsnio 1 dalies i punkte. 
Ypač daug dėmesio skiriama galimam 
priemonių ir sistemų, pritaikytų 
konkrečioms vietos, regioninėms ar 
nacionalinėms ir (arba) aplinkos 
sąlygoms, atkartojimui.
Tinkamai pagrįstais atvejais papildomos 
sistemos, kurios nėra įtrauktos į Sąjungos 
sąrašą, gali būti įtrauktos į nacionalinius 
sąrašus, Komisijai pritarus 106 ir 107 
straipsniuose nustatyta tvarka.
Rengdamos sąrašus, Komisija ir valstybės 
narės V antraštinės dalies III skyriuje 
nurodytame procese užtikrina, kad sąrašai 
būtų rengiami bendromis žemės ūkio, 
veterinarijos ir aplinkos apsaugos 
institucijų pastangomis, konsultuojantis 
su ekspertais.
Komisija kartą per metus (kas dvejus 
metus) įvertina nacionalinius sąrašus 
atsižvelgdama į reikiamą sistemų 
veiksmingumą, alternatyvų buvimą ir 
indėlį įgyvendinant konkrečius 6 
straipsnio 1 dalies i punkte nustatytus 
gyvūnų gerovės tikslus. Vertinimai 
skelbiami viešai, o jei nustatoma, kad 
sąrašas netinkamas, arba pateikiamas 
neigiamas įvertinimas, valstybės narės 
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107 straipsnyje nustatyta tvarka pasiūlo iš 
dalies pakeistus nacionalinius sąrašus ir 
sistemas.
4. Tokia praktika sukuriama taip, 
kad būtų įgyvendinti konkretūs 6 
straipsnio 1 dalies i punkte nurodyti 
gyvūnų gerovės tikslai. Praktika 
sukuriama atsižvelgiant į ES 
taksonomijos reglamentą ir užtikrinama, 
kad siekiant gyvūnų gerovės tikslo nekiltų 
pavojaus konkrečių 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nustatytų tikslų 
įgyvendinimui.
5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, 
kurie:
a) gerokai viršija būtiniausius 
gyvūnų gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;
b) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį ir 
III priedą;
c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;
d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 
straipsnį, arba juos papildo.
6. Parama gyvūnų gerovės sistemoms 
yra metinė išmoka ūkiui, kuri gali būti 
vienkartinė išmoka arba kitoks 
supaprastintas išlaidų apmokėjimas, kaip 
numatyta 77 straipsnyje. Ji skiriama kaip 
šio skirsnio 2 poskirsnyje nurodytą bazinę 
pajamų paramą papildančios išmokos. 
Išmokų lygis skiriasi priklausomai nuo 
kiekvienos intervencinės priemonės ar jų 
rinkinio užmojo lygio, viršijant 
būtiniausius gyvūnų gerovės reikalavimus 
ir kitus nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus. Jeigu 
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laikydamosi 99 straipsnyje nustatytos 
procedūros valstybės narės gali patvirtinti 
aukštą savo intervencinių priemonių 
užmojo lygį, išmokos gali būti didesnės 
nei paprastas patirtų papildomų sąnaudų 
ir prarastų pajamų atlyginimas, kad 
dalyvavimas būtų efektyviai skatinamas.
7. Valstybės narės neaprėpia gyvūnų 
gerovės sistemų, kai išmokos potencialiai 
mažinamos, kaip numatyta 15 straipsnyje.
8. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagal šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 65 
straipsnį.
9. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamesnėmis 
taisyklėmis dėl gyvūnų gerovės sistemų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1225

Pakeitimas 1225
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ENVI pozicijos 84 straipsnis
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15.10.2020 A8-0200/1226

Pakeitimas 1226
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu valstybė narė savo BŽŪP 
strateginiame plane siūlo savanorišką 
susietąją paramą, kaip numatyta 106 
straipsnyje, Komisija užtikrina, kad:
a) parama atitiktų principą „nepakenk“;
b) yra akivaizdus aplinkosaugos ar 
socialinis poreikis arba nauda, pagrįsti 
empiriniais, kiekybiniais ir 
nepriklausomai patikrinamais įrodymais;
c) parama naudojama Sąjungos 
aprūpinimo maistu poreikiams tenkinti ir 
neiškreipia vidaus ar tarptautinių rinkų;
d) suteikiant susietąją pajamų paramą 
nebūtų sudaromos sąlygos prekybos 
padariniams, turintiems neigiamą poveikį 
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
investicijoms, gamybai ir perdirbimo 
plėtrai besivystančiose šalyse partnerėse;
e) savanoriška susietoji parama nebūtų 
teikiama rinkoms, kurios patiria krizę dėl 
per didelės gamybos arba perteklinės 
pasiūlos;
f) remiantis V antraštinės dalies III 
skyriumi, parama gyvulininkystės 
produkcijai teikiama tik esant mažam 
gyvūnų tankiui, atsižvelgiant į atitinkamų 
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upių baseinų ekologinių galimybių ribas 
ir nustatytą gyvulių laikymo tankį pagal 
Direktyvą 2000/60/EB, ir būtų susijusi su 
pakankamu pašarų ar ganyklų plotu, 
kuris išlaikomas be išorinių išteklių 
naudojimo;
g) savanoriška susietoji parama teikiama 
tik paramos gavėjams, kurių gamybos 
standartai yra griežtesni nei atitinkami 
galiojantys būtiniausi aplinkos apsaugos 
ir gyvūnų gerovės standartai.
Įvykdžius a–f punktuose nurodytas 
sąlygas Komisija gali patvirtinti arba, 
derindama su ta valstybe nare, kaip 
nurodyta šio reglamento 115 ir 116 
straipsniuose, patikslinti tos valstybės 
narės siūlomus kintamuosius.

Or. en

Pagrindimas

ENVI pozicijos 86 straipsnis (taip pat ENVI pozicijos 85 ir 88 straipsniai)
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15.10.2020 A8-0200/1227

Pakeitimas 1227
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nedarant poveikio pirmos 
pastraipos nuostatoms, parama 
neskiriama intensyviajai gyvūnų gamybai. 
Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nustatytų rūšių intensyviosios gyvūnų 
gamybos sistemomis, neatitinkančiomis 
susietosios paramos skyrimo reikalavimų, 
veiksmingai pašalinant galimybę skirti 
paramą už pieninius gyvūnus, galvijus 
arba avis ir ožkas tais atvejais, kai 
nustatoma reikalavimus atitinkančių 
hektarų ir gyvūnų skaičiaus neatitiktis. 
Taikant šią nuostatą bus atsižvelgiama į 
ganyklinės gyvulininkystės arba sezoninio 
gyvūnų pervarymo į naujas ganyklas 
praktiką.

Or. en

Pagrindimas

ENVI pozicijos 90 straipsnis
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15.10.2020 A8-0200/1228

Pakeitimas 1228
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Koncentruoto gyvūnų šėrimo 
veikla neatitinka susietosios paramos 
skyrimo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Panašus ENVI pozicijos 93 straipsnis
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15.10.2020 A8-0200/1229

Pakeitimas 1229
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Į susietosios paramos pajamas 
proporcingai neįtraukiamas gyvulių, 
skirtų tiesiogiai ir per tarpininkus 
parduoti su bulių kautynėmis susijusiai 
veiklai, skaičius.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1230

Pakeitimas 1230
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
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), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ankštinių augalų sektoriuje;

Or. en


