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Pakeitimas 786
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą ir 
mažinti naudojamų cheminių medžiagų 
kiekį. Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
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medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo ir žaliavų sąnaudų 
mažinimo valdymo planai, tam skiriant 
specialią pagalbinę elektroninę ūkių 
tvarumo priemonę, kurią valstybės narės 
pateiks naudotis pavieniams ūkininkams. 
Maisto medžiagų valdymo planuose turėtų 
būti atsižvelgiama į ūkio dydį ir 
intensyvumo lygį. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo ir žaliavų sąnaudų mažinimo, 
taip pat valdymo užduočių ir poreikio 
gerinti dirvožemio kokybę. Dėl didelio šios 
priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/787

Pakeitimas 787
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) nors žemės ūkyje naudojami 
plastikiniai produktai sudaro nedidelę 
viso naudojamo plastiko ir susidarančių 
plastiko atliekų procentinę dalį, jų 
naudojimas geografiniu požiūriu yra 
labai koncentruotas. Be to, žemės ūkio 
plastikinių gaminių kategorijos pagal 
sudėtį yra labai vienarūšės, todėl jų 
atliekų srautas yra labai vertingas 
perdirbėjui. BŽŪP strateginiuose 
planuose turėtų būti atsižvelgiama į žemės 
ūkio plastiko atliekų problemą ir prireikus 
Europos Komisija turėtų iki kaip naują 
griežtesnių sąlygų elementą laikotarpio 
viduryje, t. y. iki 2023 m., nustatyti su 
plastiko atliekomis susijusį geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės 
standartą. Pagal naująjį kompleksinės 
paramos teikimo reikalavimą ūkininkai, 
organizuodami plastiko rinkimą ir antrinį 
perdirbimą, privalėtų naudotis įgaliotosios 
atliekų tvarkymo įmonės paslaugomis ir 
saugoti įrodymus, kad plastiko atliekos 
buvo tinkamai tvarkomos;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/788

Pakeitimas 788
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius 
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, 
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16 
nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai 
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius 
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, 
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16 
nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą, taip pat 
vadovaujamasi Direktyva [Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. XXX 
dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio 
aplinkai mažinimo] ir Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2019/616a ir atitinkamai pakeičiamas 
GAAB standartų sąrašas;

_________________ _________________
11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
(OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
(OL L 309, 2009 11 24, p. 71).
16a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2001/82/EB 
(OL L 4, 2019 1 7, p. 43).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/789

Pakeitimas 789
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas (ir 
užtikrinti prieigą prie jų), kuriomis 
siekiama gerinti darnų žemės ūkio valdų ir 
kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos 
rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos 
bei socialinius aspektus, ir nustatyti, ką 
būtina patobulinti dėl visų BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų 
priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis 
ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų 
padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP 
paramos gavėjams geriau suprasti, kaip 
ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su 
tam tikrais standartais, reikalavimais ir 
informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos, 
klimato bei gyvūnų gerovės. Į pastarųjų 
dalykų sąrašą įeina ir tie standartai, kurie 
yra taikomi arba būtini ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams ir 
nustatyti BŽŪP strateginiame plane, taip 
pat tie standartai, kurie nustatyti pagal 
teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų 
kovoti su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms, dėl rizikos valdymo ir 
siekiant paskatinti tvarų maisto medžiagų 
valdymą bei sumažinti žaliavų sąnaudas. 
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų 
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės 
narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės 



AM\1215859LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

mokslo sričių informaciją; ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Pakeitimas 790
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) siekdama užtikrinti kokybiškų 
konsultavimo paslaugų teikimą visiems 
Sąjungos ūkininkams, Komisija turėtų 
apibrėžti minimalius ūkių konsultavimo 
paslaugų standartus dėl teikiamų 
konsultavimo paslaugų kokybės ir 
teritorinės aprėpties. Prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui kokybės kontrolės 
tikslais Komisija turėtų suteikti 
akreditaciją visoms ūkių konsultavimo 
paslaugoms. Tais atvejais, kai nustatoma, 
kad ūkių konsultavimo paslaugos 
neatitinka minimaliųjų standartų, 
Komisija apie tai turėtų raštu pranešti 
atitinkamai valstybei narei ir paprašyti, 
kad pastaroji imtųsi taisomųjų veiksmų;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Pakeitimas 791
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) ekologinis ūkininkavimas 
vystomas daugelyje Europos šalių ir jau 
įrodyta, kad toks ūkininkavimas padeda 
kurti viešąsias gėrybes, išsaugoti 
ekosistemų funkcijas ir gamtos išteklius, 
sumažinti žaliavų sąnaudas, pritraukti 
jaunuosius ūkininkus, ypač moteris, kurti 
darbo vietas, išbandyti naujus verslo 
modelius, patenkinti socialinius poreikius 
ir atgaivinti kaimo vietoves. Tačiau 
ekologiškų produktų paklausa ir toliau 
didėja sparčiau negu jų gamyba. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į jų 
BŽŪP strateginius planus būtų įtraukti 
tikslai didinti žemės ūkio paskirties žemės, 
valdomos pagal ekologinės gamybos 
metodus, dalį, kad būtų patenkinta 
auganti ekologiškų produktų paklausa, ir 
vystyti visą ekologiškų produktų tiekimo 
grandinę. Valstybės narės gali finansuoti 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
kūrimą ir išlaikymą naudodamosi kaimo 
plėtros priemonėmis, ekologinėmis 
sistemomis arba ir vienomis, ir kitomis, ir 
turėtų užtikrinti, kad skirtas biudžetas 
atitiktų numatomą ekologinės gamybos 
augimą;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Pakeitimas 792
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, remdamosi 
Komisijos parengtu klimatui ir aplinkai 
naudingos žemės ūkio praktikos rūšių 
sąrašu, 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 turėtų 
ekologinėms sistemoms atidėti tam tikrą 
procentinę savo tiesioginių išmokų 
asignavimų dalį. Valstybės narės gali 
nuspręsti taikyti ekologines sistemas, 
kuriomis būtų remiama tokia žemės ūkio 
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sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

praktika kaip geresnis daugiamečių 
ganyklų ir daugiamečių kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas, aplinkosauginio 
sertifikavimo sistemos, 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;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/793

Pakeitimas 793
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ ir didelės gamtinės vertės 
teritorijose ir remiant genetinę įvairovę. 
Parama išmokomis už valdymo 
įsipareigojimus gali būti teikiama ir pagal 
vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;
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14.10.2020 A8-0200/794

Pakeitimas 794
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimas, agroekologija, 
integruota gamyba ir skaitmeninis bei 
tikslusis aplinkai naudingas 
ūkininkavimas; miškų aplinkosaugos ir 
klimato srities paslaugas bei miškų 
išsaugojimą; priemokas už miškus ir 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą; 
gyvūnų gerovę ir gyvūnų sveikatą; 
genetinių išteklių ir biologinės įvairovės 
išsaugojimą, tausų naudojimą ir vystymą. 
Valstybės narės gali pagal savo poreikius 
kurti ir kitas šios rūšies intervencinių 
priemonių sistemas. Šios rūšies išmokomis 
turėtų būti padengiamos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
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daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;
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14.10.2020 A8-0200/795

Pakeitimas 795
Pascal Canfin
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 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 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 
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;

(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 
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 tvarios miškotvarkos planais 
arba lygiavertėmis priemonėmis, skirtomis 
veiksmingai sugerti anglies dioksidą iš 
atmosferos kartu didinant biologinę 
įvairovę, ir gali apimti miško plotų plėtrą ir 
tvarią miškotvarką, įskaitant miško 
veisimą, priešgaisrinę apsaugą 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;
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