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Pakeitimas 819
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
43 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 Vaisių ir daržovių sektoriuje 
taikomų intervencinių priemonių rūšys

43 Vaisių ir daržovių sektoriuje 
taikomų intervencinių priemonių rūšys

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
42 straipsnio a–h punktuose nurodytų 
tikslų:

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
trijų ar daugiau toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
42 straipsnio a–h punktuose nurodytų 
tikslų:

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms ir atliekų kiekio 
mažinimui;

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio 
mažinimui ir gamybos stebėsenai;

b) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio 
mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos 
ir pesticidų naudojimo poveikio 
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių 
daromos žalos prevencijai ir prie 
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių 
vaisių bei daržovių veislių naudojimo 
skatinimui;

b) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio 
mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos 
ir pesticidų naudojimo poveikio 
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių 
daromos žalos prevencijai ir prie 
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių 
vaisių bei daržovių veislių naudojimo 
skatinimui;

c) ekologinė gamyba; c) ekologinė gamyba;

d) integruota gamyba; d) integruota gamyba, siekiant kurti, 
taikyti ir skatinti taikyti aplinką 
tausojančius gamybos metodus, aplinkai 
naudingą auginimo praktiką ir gamybos 
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metodus, tausiai naudoti gamtos išteklius, 
visų pirma saugoti vandenį, dirvožemį ir 
kitus gamtos išteklius, taip pat mažinti 
priklausomybę nuo cheminių medžiagų;

e) dirvožemio išsaugojimo ir jame 
esančios anglies kiekio didinimo veiksmai;

e) dirvožemio išsaugojimo ir jame 
esančios anglies kiekio didinimo veiksmai;

f) veiksmai, kuriais siekiama sukurti 
ir išlaikyti buveines, kuriose vyrauja 
biologinei įvairovei palankios sąlygos, arba 
išsaugoti kraštovaizdį, įskaitant jo istorines 
vertybes;

f) veiksmai, kuriais siekiama sukurti 
ir išlaikyti buveines, kuriose vyrauja 
biologinei įvairovei palankios sąlygos, arba 
išsaugoti kraštovaizdį, įskaitant jo istorines 
vertybes;

g) veiksmai, kuriais siekiama taupyti 
energiją, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimą;

g) veiksmai, kuriais siekiama taupyti 
energiją, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimą;

h) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
atsparumą kenkėjams;

h) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
tvarų pasėlių atsparumą kenkėjams, 
skatinant taikyti integruotąją kenkėjų 
kontrolę;

i) veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
vandens naudojimą ir vandentvarką, 
įskaitant vandens taupymą ir vandens 
nutekėjimo sistemas;

i) veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
vandens naudojimą ir vandentvarką, 
įskaitant vandens taupymą ir vandens 
nutekėjimo sistemas;

j) veiksmai ir priemonės, kuriais 
siekiama mažinti susidarančių atliekų kiekį 
ir gerinti atliekų tvarkymą;

j) veiksmai ir priemonės, kuriais 
siekiama mažinti susidarančių atliekų kiekį 
ir gerinti atliekų tvarkymą;

k) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
vaisių bei daržovių sektoriaus produktų 
transportavimo ir saugojimo darnumą ir 
veiksmingumą;

k) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
vaisių bei daržovių sektoriaus produktų 
transportavimo ir saugojimo darnumą ir 
veiksmingumą;

l) veiksmai, kuriais siekiama švelninti 
klimato kaitą, prisitaikyti prie jos ir didinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimą;

l) veiksmai, kuriais siekiama švelninti 
klimato kaitą, prisitaikyti prie jos ir didinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimą;

m) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

m) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

n) pardavimo skatinimas ir 
informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą, 
kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti 
vaisių bei daržovių rinkas ir informuoti 
apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą 
sveikatai;

n) pardavimo skatinimas ir 
informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą, 
kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti 
vaisių bei daržovių rinkas ir informuoti 
apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą 
sveikatai;

o) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, visų pirma susijusios su darniais 

o) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, visų pirma susijusios su produktų 
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kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir jos švelninimu;

kokybės palaikymu ir gerinimu, 
rinkodaros sąlygų gerinimu, 
agroekologija, darniais kenkėjų kontrolės 
metodais bei tausiu pesticidų naudojimu, 
prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos 
švelninimu;

p) mokymas ir keitimasis geriausia 
patirtimi, visų pirma susiję su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie 
klimato kaitos ir jos švelninimu.

p) mokymas ir keitimasis geriausia 
patirtimi, visų pirma susiję su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu 
pesticidų naudojimu, mažinant žemės ūkio 
priklausomybę nuo cheminių medžiagų, 
prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos 
švelninimu.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
42 straipsnio i punkte nurodyto tikslo:

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pasirenka taikyti 
vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių 
intervencines priemones, kuriomis siekia 
42 straipsnio i punkte nurodyto tikslo:

a) gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio 
pagalbos fondų įsteigimas ir (arba) 
papildymas;

a) gamintojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų asociacijų, pripažintų pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, savitarpio 
pagalbos fondų įsteigimas ir (arba) 
papildymas;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, padedančios 
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų 
produktų kiekius;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, padedančios 
veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų 
produktų kiekius;

c) sodų atsodinimas, kai jis būtinas po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu;

c) sodų atsodinimas, kai jis būtinas po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu;

d) pašalinimas iš rinkos siekiant 
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita 
paskirtimi;

d) pašalinimas iš rinkos siekiant 
nemokamai paskirstyti arba naudoti kita 
paskirtimi;

e) neprinokusių vaisių ir daržovių 
derliaus nuėmimas – viso neprinokusių 
netinkamos prekinės kokybės produktų, 
kurie iki nuėmimo nebuvo pažeisti klimato 
sąlygų, ligų ar kitų veiksnių, derliaus 
nuėmimas konkrečiame plote;

e) neprinokusių vaisių ir daržovių 
derliaus nuėmimas – viso neprinokusių 
netinkamos prekinės kokybės produktų, 
kurie iki nuėmimo nebuvo pažeisti klimato 
sąlygų, ligų ar kitų veiksnių, derliaus 
nuėmimas konkrečiame plote;

f) vaisių ir daržovių derliaus 
nenuėmimas – einamojo auginimo ciklo 
atitinkamame plote nutraukimas, kai 
produktai yra gerai subrendę ir yra geros 

f) vaisių ir daržovių derliaus 
nenuėmimas – einamojo auginimo ciklo 
atitinkamame plote nutraukimas, kai 
produktai yra gerai subrendę ir yra geros 
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bei tinkamos prekinės kokybės, išskyrus 
produktų sunaikinimą dėl klimato reiškinių 
arba ligų;

bei tinkamos prekinės kokybės, išskyrus 
produktų sunaikinimą dėl klimato reiškinių 
arba ligų;

g) derliaus draudimas, padedantis 
apsaugoti gamintojų pajamas tais atvejais, 
kai patiriama nuostolių dėl gaivalinių 
nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, 
ligų arba kenkėjų antplūdžių, kuriuo 
užtikrinama, kad paramos gavėjai imtųsi 
būtinų rizikos prevencijos priemonių;

g) derliaus draudimas, padedantis 
apsaugoti gamintojų pajamas tais atvejais, 
kai patiriama nuostolių dėl gaivalinių 
nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, 
ligų arba kenkėjų antplūdžių, kuriuo 
užtikrinama, kad paramos gavėjai imtųsi 
būtinų rizikos prevencijos priemonių;

h) kitų gamintojų organizacijų ir 
gamintojų organizacijų asociacijų, 
pripažintų pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, arba atskirų gamintojų 
konsultuojamasis ugdymas;

h) kitų gamintojų organizacijų ir 
gamintojų organizacijų asociacijų, 
pripažintų pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1308/2013, arba atskirų gamintojų 
konsultuojamasis ugdymas;

i) trečiųjų valstybių fitosanitarijos 
protokolų įgyvendinimas ir 
administravimas Sąjungos teritorijoje, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

i) derybos dėl trečiųjų valstybių 
fitosanitarijos protokolų, jų įgyvendinimas 
ir administravimas Sąjungos teritorijoje, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

j) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

j) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

k) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, visų pirma susijusios su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais ir tausiu 
pesticidų naudojimu.

k) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, visų pirma susijusios su darniais 
kenkėjų kontrolės metodais, integruotosios 
kenkėjų kontrolės įgyvendinimu ir tausiu 
pesticidų naudojimu.

3. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustato 
intervencines priemones pagal pasirinktas 
1 ir 2 dalyse nustatytas intervencinių 
priemonių rūšis.

3. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustato 
intervencines priemones pagal pasirinktas 
1 ir 2 dalyse nustatytas intervencinių 
priemonių rūšis.

Or. en
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Pakeitimas 820
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
51 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 Vyno sektoriuje siektini tikslai 51 Vyno sektoriuje siektini tikslai

Valstybės narės vyno sektoriuje siekia 
vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Nepaisant 5 ir 6 straipsnių dėl bendrųjų 
tikslų, valstybės narės vyno sektoriuje 
siekia šių a ir ia punktuose nurodytų tikslų 
ir vieno ar daugiau b–i punktuose 
nurodytų tikslų:

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

a) didinti Sąjungos vyno gamintojų 
konkurencingumą, be kita ko, prisidedant 
prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos 
vyno sektoriaus poveikio aplinkai 
mažinimo. Tai apima aplinką tausojančių 
gamybos metodų, aplinkai naudingos 
auginimo praktikos ir gamybos metodų 
įgyvendinimą, tausų gamtos išteklių 
naudojimą, kartu mažinant 
priklausomybę nuo pesticidų; tie tikslai 
susiję su 6 straipsnio 1 dalies b–f ir h 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų konkurencingumą, susijusį su 
vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, 
įskaitant energijos taupymą, visuotinį 
energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo 
procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a–e, g ir h punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

b) gerinti Sąjungos vyno įmonių 
veiklos rezultatus ir padėti joms geriau 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat 
didinti jų ilgalaikį konkurencingumą, 
susijusį su vynuogių produktų gamyba ir 
rinkodara, įskaitant energijos taupymą, 
visuotinį energijos vartojimo efektyvumą ir 
tvarumo procesus; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies a–e, g ir h punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

c) padėti atkurti pasiūlos ir paklausos c) padėti atkurti pasiūlos ir paklausos 
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pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip 
išvengti rinkos krizių; tas tikslas susijęs su 
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu;

pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip 
išvengti rinkos krizių; tas tikslas susijęs su 
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu 
konkrečiu tikslu;

d) padėti apsaugoti Sąjungos vyno 
gamintojų pajamas tais atvejais, kai jie 
patiria nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ligų 
ar kenkėjų antplūdžio; tas tikslas susijęs su 
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu 
tikslu;

d) padėti apsaugoti Sąjungos vyno 
gamintojų pajamas tais atvejais, kai jie 
patiria nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ligų 
ar kenkėjų antplūdžio; tas tikslas susijęs su 
6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytu 
tikslu;

e) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
perkamumą ir konkurencingumą, visų 
pirma kuriant naujoviškus produktus, 
procesus bei technologijas ir pridėtinę vertę 
bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant žinių perdavimo elementą; tas 
tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b, 
c, e ir i punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

e) didinti Sąjungos vynuogių produktų 
perkamumą ir konkurencingumą, visų 
pirma kuriant naujoviškus produktus, 
procesus bei technologijas ir pridėtinę vertę 
bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant žinių perdavimo elementą; tas 
tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b, 
c, e ir i punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus pramonės ir energetikos 
reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno 
kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas 
susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

f) naudoti vyno gamybos šalutinius 
produktus ir likučius pramonės ir 
energetikos reikmėms, užtikrinant 
Sąjungos vyno kokybę ir kartu saugant 
aplinką; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 
dalies d ir e punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

g) padėti didinti vartotojų 
informuotumą apie atsakingą vyno 
vartojimą ir apie Sąjungos vyno kokybės 
sistemas; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies b ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

g) padėti didinti vartotojų 
informuotumą apie atsakingą vyno 
vartojimą; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 
1 dalies b ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

h) didinti Sąjungos vynuogių 
produktų konkurencingumą trečiosiose 
valstybėse; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies b ir h punktuose 
nustatytais tikslais;
i) padėti didinti gamintojų atsparumą 
rinkos svyravimams; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais 
tikslais.

i) padėti didinti gamintojų atsparumą 
rinkos svyravimams; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais 
tikslais.

ia) padėti švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos; tas tikslas susijęs su 6 
straipsnio 1 dalies d punkte nustatytais 
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15.10.2020 A8-0200/821

Pakeitimas 821
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 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 Vyno sektoriuje taikomų 
intervencinių priemonių rūšys

52 Vyno sektoriuje taikomų 
intervencinių priemonių rūšys

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose kiekvienam tikslui, 
pasirinktam iš nustatytųjų 51 straipsnyje, 
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau 
nurodytų rūšių intervencines priemones:

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose kiekvienam tikslui, 
pasirinktam iš nustatytųjų 51 straipsnyje, 
įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau 
nurodytų rūšių intervencines priemones:

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

a) vynuogynų restruktūrizavimas ir 
konversija, įskaitant vynuogynų 
atsodinimą, kai tai būtina po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų 
atnaujinimą tame pačiame žemės sklype 
pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą 
atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai 
vynmedžiai natūraliai pasensta;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

b) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir 
vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat 
prekybos struktūras ir priemones;

c) neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimas – visiškas neprinokusių 
vynuogių kekių sunaikinimas arba 
pašalinimas tam tikrame plote sunaikinant 
visą derlių, išskyrus neprinokusių vynuogių 
derliaus nuėmimą, kai prekybai skirtos 
vynuogės paliekamos ant vynmedžių 

c) neprinokusių vynuogių derliaus 
nuėmimas – visiškas neprinokusių 
vynuogių kekių sunaikinimas arba 
pašalinimas tam tikrame plote sunaikinant 
visą derlių, išskyrus neprinokusių vynuogių 
derliaus nuėmimą, kai prekybai skirtos 
vynuogės paliekamos ant vynmedžių 
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įprasto auginimo ciklo pabaigoje; įprasto auginimo ciklo pabaigoje;

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, kurie gali būti prilyginami 
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenkėjų antplūdžio;

d) derliaus draudimas nuo pajamų 
nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato 
reiškinių, kurie gali būti prilyginami 
gaivalinėms nelaimėms, nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenkėjų antplūdžio;

e) su inovacijomis susijusios 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir 
šalutiniams vyno gamybos produktams, 
procesams ir technologijoms kurti, ir kitos 
investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė 
vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant keitimąsi žiniomis;

e) su inovacijomis susijusios 
investicijos į materialųjį ir nematerialųjį 
turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir 
šalutiniams vyno gamybos produktams, 
procesams ir technologijoms kurti, ir kitos 
investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė 
vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, 
įskaitant keitimąsi žiniomis;

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 
skirsnyje nustatytų apribojimų;

f) vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimas laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D 
skirsnyje nustatytų apribojimų;

g) informavimo apie Sąjungos vynus 
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, 
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną 
arba taikyti Sąjungos kokybės sistemas, 
apimančias kilmės vietos bei geografines 
nuorodas;

g) informavimo apie Sąjungos vynus 
veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, 
kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną 
arba taikyti Sąjungos kokybės sistemas, 
apimančias kilmės vietos bei geografines 
nuorodas;

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

h) trečiosiose valstybėse vykdoma 
pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro 
vienas ar keli iš šių veiksmų:

i) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo 
arba reklamavimo veiksmai, kuriais visų 
pirma pabrėžiami aukšti Sąjungos produktų 
standartai, ypač susijusieji su kokybe, 
maisto sauga ar aplinkosauga;

i) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo 
arba reklamavimo veiksmai, kuriais visų 
pirma pabrėžiami aukšti Sąjungos produktų 
standartai, ypač susijusieji su kokybe, 
maisto sauga ar aplinkosauga;

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose;

ii) dalyvavimas tarptautinės svarbos 
renginiuose, mugėse arba parodose;

iii) informavimo kampanijos, visų 
pirma informavimas apie Sąjungos 
kokybės sistemas, apimančias kilmės 
vietos bei geografines nuorodas ir 
ekologinius produktus;

iii) informavimo kampanijos, visų 
pirma informavimas apie Sąjungos 
kokybės sistemas, apimančias kilmės 
vietos bei geografines nuorodas ir 
ekologinius produktus;

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

iv) naujų rinkų tyrimai, reikalingi 
prekybos rinkoms plėsti;

v) tyrimai informavimo ir pardavimo 
skatinimo priemonių taikymo rezultatams 

v) tyrimai informavimo ir pardavimo 
skatinimo priemonių taikymo rezultatams 
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įvertinti; įvertinti;

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas.

vi) techninių bylų, įskaitant 
laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių 
su vynininkystės metodais, fitosanitarijos 
bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų 
valstybių taikomais vyno sektoriaus 
produktų importo reikalavimais, 
dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų 
valstybių rinkas.

i) laikina ir mažėjanti parama, skirta 
savitarpio pagalbos fondų steigimo 
administracinėms išlaidoms kompensuoti.

i) laikina ir mažėjanti parama, skirta 
savitarpio pagalbos fondų steigimo 
administracinėms išlaidoms kompensuoti.

ia) veiksmai vandens naudojimui ir 
vandentvarkai gerinti, įskaitant vandens 
apsaugą ir vandens nutekėjimo sistemas;
ib) ekologinio ūkininkavimo;
ic) kiti veiksmai, įskaitant veiksmus, 
kuriais siekiama:
i) apsaugoti dirvožemį ir didinti anglies 
kiekį dirvožemyje;
ii) kurti ar išsaugoti biologinei įvairovei 
palankias buveines arba prižiūrėti 
natūralias gamtines zonas, įskaitant jų 
istorinių ypatumų išsaugojimą;
iii) didinti atsparumą kenkėjams ir 
vynmedžių ligoms;
iv) mažinti atliekų susidarymą ir gerinti 
atliekų tvarkymą.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia vyno 
sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų 
intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

2. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose pagrindžia vyno 
sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų 
intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. 
Pagal pasirinktas intervencinių priemonių 
rūšis valstybės narės nustato intervencines 
priemones.

3. Valstybės narės ne tik laikosi V 
antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų, 
bet ir savo BŽŪP strateginiuose planuose 
papildomai nustato pasirinktų rūšių 
intervencinių priemonių įgyvendinimo 
tvarkaraštį ir pateikia bendrą finansinę 
lentelę, kurioje nurodo naudotinus išteklius 
ir numatomą išteklių paskirstymą pagal 
pasirinktas intervencines priemones bei jų 
rūšis, laikantis V priede nustatytų 

3. Valstybės narės ne tik laikosi V 
antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų, 
bet ir savo BŽŪP strateginiuose planuose 
papildomai nustato pasirinktų rūšių 
intervencinių priemonių įgyvendinimo 
tvarkaraštį ir pateikia bendrą finansinę 
lentelę, kurioje nurodo naudotinus išteklius 
ir numatomą išteklių paskirstymą pagal 
pasirinktas intervencines priemones bei jų 
rūšis, laikantis V priede nustatytų 
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15.10.2020 A8-0200/822

Pakeitimas 822
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
54 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54 Sąjungos finansinės paramos vyno 
sektoriui specialiosios taisyklės

54 Sąjungos finansinės paramos vyno 
sektoriui specialiosios taisyklės

1. Atitinkamos valstybės narės 
užtikrina, kad Sąjungos finansinė parama 
derliui apdrausti neiškraipytų 
konkurencijos draudimo rinkoje.

1. Atitinkamos valstybės narės 
užtikrina, kad Sąjungos finansinė parama 
derliui apdrausti neiškraipytų 
konkurencijos draudimo rinkoje.

2. Atitinkamos valstybės narės nustato 
objektyviais kriterijais grindžiamą sistemą, 
kuria užtikrinama, kad dėl neprinokusių 
vynuogių derliaus nuėmimo atskiri vyno 
gamintojai negautų kompensacijos, 
viršijančios 53 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
ribą.

2. Atitinkamos valstybės narės nustato 
objektyviais kriterijais grindžiamą sistemą, 
kuria užtikrinama, kad dėl neprinokusių 
vynuogių derliaus nuėmimo atskiri vyno 
gamintojai negautų kompensacijos, 
viršijančios 53 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
ribą.

Sąjungos paramos vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti suma 
nustatoma už pagaminto alkoholio 
koncentraciją tūrio procentais ir už 
pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei 
alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose 
šalutiniuose produktuose viršija 10 % 
pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, 
Sąjungos finansinė parama neskiriama.

Sąjungos paramos vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti suma 
nustatoma už pagaminto alkoholio 
koncentraciją tūrio procentais ir už 
pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei 
alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose 
šalutiniuose produktuose viršija 10 % 
pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, 
Sąjungos finansinė parama neskiriama.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti būtų 
mokama distiliavimo gamykloms, 
perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną 
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos finansinė parama vyno gamybos 
šalutiniams produktams distiliuoti būtų 
mokama distiliavimo gamykloms, 
perdirbančioms distiliuoti pristatytus vyno 
gamybos šalutinius produktus į gryną 
alkoholį, kurio koncentracija yra ne 
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mažesnė kaip 92 % tūrio. mažesnė kaip 92 % tūrio.

Sąjungos finansinė parama apima 
vienkartinę išmoką, skirtą vyno gamybos 
šalutinių produktų surinkimo išlaidoms 
kompensuoti. Jeigu atitinkamas išlaidas 
apmoka gamintojas, ta išmoka skiriama 
jam, o ne distiliavimo gamyklai.

Sąjungos finansinė parama apima 
vienkartinę išmoką, skirtą vyno gamybos 
šalutinių produktų surinkimo išlaidoms 
kompensuoti. Jeigu atitinkamas išlaidas 
apmoka gamintojas, ta išmoka skiriama 
jam, o ne distiliavimo gamyklai.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
alkoholis, gautas distiliuojant vyno 
gamybos šalutinius produktus, nurodytus 
52 straipsnio 1 dalies f punkte, už kuriuos 
buvo skirta Sąjungos finansinė parama, 
būtų naudojamas tik pramonės ar 
energetikos reikmėms, dėl kurių nėra 
iškraipoma konkurencija.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
alkoholis, gautas distiliuojant vyno 
gamybos šalutinius produktus, nurodytus 
52 straipsnio 1 dalies f punkte, už kuriuos 
buvo skirta Sąjungos finansinė parama, 
būtų naudojamas tik pramonės ar 
energetikos reikmėms, dėl kurių nėra 
iškraipoma konkurencija.

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausią procentinę dalį išlaidų, 
patiriamų vykdant veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie 
klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir 
procesų tvarumą, mažinti Sąjungos vyno 
sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti 
energiją ir gerinti visuotinį jos vartojimo 
efektyvumą vyno sektoriuje.

4. Atitinkamos valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustato 
mažiausiai 20 proc. išlaidų, patiriamų 
vykdant veiksmus, kuriais siekiama 
apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų 
tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus 
poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti 
visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno 
sektoriuje.

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
bendra metinė suma, kurią 
intervencinėms priemonėms vyno 
sektoriuje gauna vienas galutinis naudos 
gavėjas, neviršytų 200 000 EUR.
4b. Parama priklauso nuo aplinkos 
apsaugos ir biologinės įvairovės 
reikalavimų, kurie peržengia būtiniausius 
standartus, ypatingą dėmesį skiriant 
kraštovaizdžio elementų išsaugojimui ir 
biologinei įvairovei palankios valdymo 
praktikos įgyvendinimui.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/823

Pakeitimas 823
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
56 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažinti alyvmedžių auginimo 
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant 
būtų prisidedama prie klimato srities 
veiksmų; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies d ir e punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

c) mažinti alyvmedžių auginimo 
poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant 
būtų prisidedama prie klimato srities 
veiksmų, padedama prisitaikyti prie 
klimato kaitos ir ją švelninti – taip pat ir 
populiarinant polikultūrinius 
kraštovaizdžius – ir stiprinant dirvožemio 
priežiūrą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 
1 dalies d, e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/824

Pakeitimas 824
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
III antraštinės dalies III skyriaus 6 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ANKŠTINIŲ AUGALŲ SEKTORIUS
58a straipsnis
Ankštinių augalų sektoriaus tikslai
Neatsižvelgdamos į 5 ir 6 straipsnių dėl 
bendrųjų tikslų laikymąsi, ankštinių 
augalų sektoriuje valstybės narės siekia 
šių tikslų:
a) pagal sistemą turi būti didinama tvari 
ankštinių augalų produkcija ir vartojimas 
visoje Sąjungoje, siekiant didesnio 
savarankiškumo maisto ir pašarų srityje 
pagal I priede išdėstytus tikslus;
b) šia išmoka remiami lauko ankštiniai 
augalai turi būti mažiausiai ketverių metų 
sėjomainos arba dirbamoje žemėje 
esančiose laikinosiose ganyklose 
augančių rūšių mišinio dalis. Tai turi būti 
suderinama su klimatui ir aplinkai 
skirtomis sistemomis (ekologinėmis 
sistemomis) pagal 28 straipsnį, kuriomis 
remiantis už ketverių ir daugiau metų 
sėjomainą gali būti atlyginama. Pagal šią 
sistemą taip pat gali būti skiriamos 
išmokos už mažesnių augalų tarp kitų 
augalų (angl. under-cropping) arba 
augalų derinio (angl. intercropping), pvz., 
gulsčiastiebių dobilų, auginimą, už kurį 
neatlyginama pagal kitas priemones;
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c) ganymas ganykloje, kurioje didelė 
rūšių įvairovė, arba didelės rūšių 
įvairovės pievos šienavimas pašarams iš 
tikrųjų daugiametėje ganykloje, kurios 
žolynuose yra ankštinių rūšių, taip pat 
gali būti subsidijuojamas su sąlyga, kad 
nevykdomas pakartotinis arimas ir 
pakartotinis apsėjimas („atnaujinimas“);
d) šiais mokėjimais neturi būti remiamos 
ankštinių augalų monokultūros ir 
nuolatiniai pasėliai;
e) turi būti mažinama priklausomybė nuo 
koncentruotų pašarų mišinių, kurių 
sudėtyje esama sojų, ypač importuotų 
sojų, užaugintų žemėje, kurioje neseniai 
buvo iškirstas miškas arba kurios paskirtis 
buvo neseniai pakeista, vadovaujantis 
15 DVT, Sąjungos įsipareigojimu visiškai 
sustabdyti miškų naikinimą ir esamais 
privačių bendrovių įsipareigojimais 
visiškai sustabdyti miškų naikinimą;
f) maistinių medžiagų apykaitos spragos 
turi būti užpildytos ir susietos su vietos bei 
regioninio masto upės baseinu, kaip 
nustatyta pagal Direktyvą 2000/60/EB;
g) stiprinamos vietos ir regioninės maisto 
ir pašarų rinkos, taip pat remiamos 
konkrečioms vietovėms pritaikytos ir 
mažai išteklių reikalaujančios sėklų rūšys.
Šiame sektoriuje finansuojamos 
priemonės turi būti suderinamos su 
Sąjungos įsipareigojimais ir teisės aktais 
klimato ir aplinkos politikos srityse, jos 
neturi tapti tiesioginio ar netiesioginio 
žemės naudojimo keitimo priežastimi ir 
daryti tikrai teigiamą poveikį bendro 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio požiūriu, kaip numatyta pagal 
Pasaulinį biosferos valdymo modelį 
(GLOBIOM).
58b straipsnis
Intervencinių priemonių rūšys
Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių 
toliau išvardytų rūšių intervencines 
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priemones, kuriomis siekia 58a straipsnio 
tikslų:
a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą; moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, taip pat kiti 
veiksmai, įskaitant veiksmus, kuriais 
siekiama:
i) dirvožemio išsaugojimo, įskaitant tikrą 
ir įrodytą anglies kiekio dirvoje didinimą 
be sisteminės priklausomybės nuo 
pesticidų;
ii) vandens naudojimo ir valdymo 
efektyvumo didinimo, įskaitant vandens 
taupymą;
iii) skatinimo naudoti veisles ir valdymo 
praktiką, pritaikytas prie kintančių 
klimato sąlygų;
iv) valdymo praktikos gerinimo siekiant 
padidinti augalų atsparumą kenkėjams ir 
mažinti jautrumą kenkėjams;
v) pesticidų naudojimo ir priklausomybės 
mažinimo;
vi) biologinei įvairovei palankių žemės 
ūkio buveinių kūrimo ir palaikymo, 
nenaudojant pesticidų;
b) konsultavimo paslaugų ir techninės 
paramos, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti, taip pat ūkininko tinkamiausios 
sėjomainos pasirinkimo;
c) mokymai, įskaitant konsultuojamąjį 
ugdymą ir keitimąsi geriausia patirtimi;
d) ekologinės gamybos ir metodų;
e) veiksmai, kuriais būtų siekiama 
tvaresnio ir veiksmingesnio produktų 
transportavimo bei saugojimo.

Or. en

(6a skirsnio 58a straipsnio (naujo) 6a skirsnio 58b straipsnis (naujas))
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Pakeitimas 825
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 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams ir 
ligoms atsparią ir aplinkai naudingą 
auginimo praktiką – taip pat ir skatinant 
integruotąją kenkėjų kontrolę – bei 
gamybos metodus, biologinio saugumo ir 
atsparumo gyvūnų ligoms gerinimo 
priemones mažinant antibiotikų 
naudojimą, aplinkai nekenksmingu būdu 
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei 
atliekas, atkurti ir tausiai naudoti gamtos 
išteklius, visų pirma saugoti vandenį, 
dirvožemį ir kitus gamtos išteklius, mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir efektyviai 
vartoti energiją; tie tikslai susiję su 6 
straipsnio 1 dalies e ir f punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en


