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15.10.2020 A8-0200/796

Pakeitimas 796
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
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas ir priežiūra; 
kolektyviniai veiksmai aplinkos ir klimato 
srityse; trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų skatinimas; bandomieji projektai; 
veiklos grupių projektai pagal Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros 
projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų klubai 
ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės 
ūkio technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai, įskaitant agrarinę 
miškininkystę; tinklai ir grupės; socialinis 
ūkininkavimas, bendruomenių remiama 
žemės ūkio veikla; veiksmai pagal 
LEADER; gamintojų grupių ir gamintojų 
organizacijų steigimas, taip pat kitų formų 
bendradarbiavimas, kuris laikomas 
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams 
pasiekti;
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15.10.2020 A8-0200/797

Pakeitimas 797
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
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios kenkia 
aplinkai arba kurios neatitinka su 
klimatu, aplinka, gyvūnų gerove ir 
biologine įvairove susijusių tikslų. Turėtų 
būti skatinamos investicijos, kurios teikia 
tiek ekonominę naudą, tiek naudą 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras konkretesnes paramos 
neskyrimo taisykles, taip pat galimybę 
išsamiau nustatyti šias garantijas 
deleguotaisiais aktais. Visų pirma 
EŽŪFKP neturėtų finansuoti tokių 
investicijų į drėkinimą, kuriomis 
nepadedama pasiekti ar išlaikyti geros 
susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus. Valstybės narės turėtų užtikrinti 
aktyvų valdžios institucijų vaidmenį 
ekologijos ir miškų gaisrų valdymo srityje, 
joms imantis bet kokių miško įveisimo ar 
miško atkūrimo veiksmų ir stiprinant 
neprivalomų prevencinių priemonių ir 
žemės naudojimo valdymo vaidmenį;
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15.10.2020 A8-0200/798

Pakeitimas 798
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
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką, 
palaipsniui nutraukti aplinkai 
kenksmingas subsidijas ir pasiekti bendrąjį 
tikslą, kad ne mažiau kaip 30 % ES 
biudžeto išlaidų būtų skiriama klimato 
tikslams siekti. Pagal BŽŪP imantis 
veiksmų ne mažiau kaip 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo turėtų būti skirta 
su klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/799

Pakeitimas 799
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
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) atsižvelgiant į būtinybę kovoti su 
biologinės įvairovės nykimu vykdant 
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Biologinės įvairovės konvenciją ir siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 
ši programa padės biologinės įvairovės 
išsaugojimo tikslus, visų pirma susijusius 
su žemės ūkio paskirties žemės plotais ir 
buveinėmis, įtraukti į Sąjungos politiką, ir 
biologinės įvairovės tikslams paremti per 
metus skirti 15 mlrd. EUR BŽŪP lėšų, 
kuriuos 5 mlrd. EUR per metus turės 
papildyti valstybės narės. Šiuo 
finansavimu visų pirma bus remiamos 28 
straipsnyje ir 65–67 straipsniuose 
nurodytos biologinės įvairovės 
išsaugojimo priemonės;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/800

Pakeitimas 800
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
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) esamos žinių bazės informacijos 
kiekis ir kokybė pernelyg skiriasi, kad 
būtų galima stebėti šio pasiūlymo 6 
straipsnyje nustatytus konkrečius tikslus. 
Kai kuriais konkrečiais tikslais, visų 
pirma biologinės įvairovės stebėsenos 
tikslais, žinių bazė šiuo metu yra silpna 
arba nepakankamai pritaikyta siekiant 
nustatyti patikimus poveikio rodiklius, 
pavyzdžiui, apdulkintojų ir pasėlių 
biologinės įvairovės rodiklius. Atitinkamai 
6 straipsnyje ir 1 priede visai Sąjungai 
nustatyti konkretūs tikslai ir rodikliai 
turėtų būti grindžiami bendra arba 
palyginama žinių baze ir metodika visose 
valstybėse narėse. Komisija turėtų 
nustatyti sritis, kuriose trūksta žinių arba 
kuriose žinių bazė yra nepakankamai 
pritaikyta BŽŪP poveikio stebėsenai. Ji 
turėtų naudoti Sąjungos biudžetą, kad 
būtų galima bendrai reaguoti į su 
žiniomis susijusias ir stebėsenos kliūtis, 
susijusias su visais pagal 6 straipsnį 
nustatytais konkrečiais tikslais ir 
rodikliais. Ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d. Komisija turėtų parengti 
ataskaitą šiuo klausimu ir viešai paskelbti 
savo išvadas;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/801

Pakeitimas 801
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
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti 
daroma atliekant dabartinės padėties 
analizę (SSGG analizę). Reikėtų sudaryti 
teisės aktų, į kuriuos reikėtų daryti 
konkrečias nuorodas BŽŪP strateginiame 
plane, sąrašą;

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių, įskaitant 
sanglaudos, Sąjungos politika. Visų pirma, 
kiekviename BŽŪP strateginiame plane 
reikėtų atsižvelgti į aplinkos ir klimato 
teisės aktus ir Sąjungos įsipareigojimą 
užtikrinti politikos suderinamumą 
vystymosi labui, o tais teisės aktais 
pagrįstus nacionalinius planus derėtų 
aptarti atliekant dabartinės padėties analizę 
(SSGG analizę). Reikėtų sudaryti teisės 
aktų, į kuriuos reikėtų daryti konkrečias 
nuorodas BŽŪP strateginiame plane, 
sąrašą;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/802

Pakeitimas 802
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
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) vanduo yra pagrindinis žemės ūkio 
gamybos veiksnys. Todėl vandens išteklių 
valdymas yra labai svarbus aspektas ir jį 
reikia tobulinti. Be to, klimato kaita dėl 
dažnesnių ir intensyvesnių sausrų, taip 
pat smarkių liūčių laikotarpių turės didelį 
poveikį vandens ištekliams. Vandens 
kaupimas rudenį ir žiemą yra tinkamas 
sprendimas. Be to, vandens telkiniai 
padeda kurti biologinei įvairovei palankią 
aplinką. Taip pat jie padeda išsaugoti 
gyvą dirvožemį ir pakankamą vandens 
lygį vandentakiuose ir taip sudaryti 
palankias sąlygas vandens organizmams;

Or. en



AM\1215866LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0200/803

Pakeitimas 803
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
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, pavyzdžiui, vandens kokybės ir 
kiekio, turėtų apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Pakeitimas 804
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
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928 
22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928 
22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos 



AM\1215866LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus.

reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį atidėtus plotus.

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų 
ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai ir 
kuri penkerius metus ar ilgiau nebuvo 
įtraukta į valdos sėjomainą ir penkerius 
metus ar ilgiau nebuvo ariama. Apibrėžtis 
apima ir kitų rūšių augalus, pavyzdžiui, 
krūmus ir (arba) medžius, kurie gali būti 
panaudoti gyvūnams ganyti, taip pat kitų 
rūšių augalus, pavyzdžiui, krūmus ir 
(arba) medžius, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams šerti, jeigu valdoje ir toliau 
vyrauja žolė ir kiti žoliniai pašarai;
iiia) laikinas žolynas – žolė arba žolinių 
rūšių augalai, ariamojoje žemėje 
auginami trumpiau nei penkerius metus iš 
eilės arba ilgiau negu penkerius metus, 
kai žemė ariama ir atsėjama. Jis 
neįskaičiuojamas vertinant anglies 
dioksido absorbavimo ar klimato srities 
tikslų siekimo pažangą.
Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, 
kad daugiamečiu žolynu būtų laikoma:
a) žemė, kurią galima panaudoti ganymui 
ir kurios atžvilgiu laikomasi 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose 
tradiciškai nevyrauja, ir (arba)
b) žemė, kurią galima panaudoti ganymui, 
kai žolė ir kiti žoliniai pašarai ganyklų 
plotuose nevyrauja arba neauga;

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
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„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

dėl kurios suteikta teisė į išmokas pagal šio 
reglamento III antraštinės dalies II skyriaus 
2 skirsnio 2 poskirsnį arba pagal bazinės 
išmokos sistemą ar vienkartinės išmokos 
už plotus sistemą, nustatytą Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 III antraštinėje dalyje, 
ir:

dėl kurios suteikta teisė į išmokas pagal šio 
reglamento III antraštinės dalies II skyriaus 
2 skirsnio 2 poskirsnį arba pagal bazinės 
išmokos sistemą ar vienkartinės išmokos 
už plotus sistemą, nustatytą Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 III antraštinėje dalyje, 
ir:

– kuri, įgyvendinus direktyvas 
92/43/EEB ir 2009/147/EB arba Direktyvą 
2000/60/EB, nebeatitinka Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2013 a punkte pateiktos termino 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžties;

– kuri, įgyvendinus direktyvas 
92/43/EEB ir 2009/147/EB arba Direktyvą 
2000/60/EB, nebeatitinka Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2013 a punkte pateiktos termino 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžties;

– kurioje tam tikro ūkininko 
atitinkamo įsipareigojimo galiojimo 
laikotarpiu yra įveisiamas miškas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 31 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
43 straipsnį, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba 
nacionalinę sistemą, kurios sąlygos atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba šio 
reglamento 65 ir 67 straipsnius;

– kurioje tam tikro ūkininko 
atitinkamo įsipareigojimo galiojimo 
laikotarpiu yra įveisiamas miškas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 31 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
43 straipsnį, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba 
nacionalinę sistemą, kurios sąlygos atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba šio 
reglamento 65 ir 67 straipsnius;

– kuri tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
atidedama pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 

– kuri tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
atidedama pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
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straipsnį. straipsnį.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas, ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

iii) reikiamą atitinkamą mokymą ir 
(arba) įgūdžius.

iii) reikiamą atitinkamą mokymą ir 
(arba) įgūdžius.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/805

Pakeitimas 805
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
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei 
klimato srities veiksmus ir padėti siekti su 
aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos 
tikslų;

b) remti ir gerinti aplinkos apsaugą, 
klimato srities veiksmus ir biologinę 
įvairovę, pasiekti su aplinka bei klimatu 
susijusius Sąjungos tikslus;

Or. en


