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Pakeitimas 826
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
60 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60 Intervencinių priemonių rūšys 60 Intervencinių priemonių rūšys

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

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

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą; moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba bei kiti veiksmai, 
įskaitant veiksmus siekiant:

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą; moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba bei kiti veiksmai, 
įskaitant veiksmus siekiant:

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį ir atkurti 
dirvožemio derlingumą bei struktūrą, be 
kita ko, didinant dirvožemyje esančios 
anglies kiekį ir mažinant teršalų kiekį 
tręšiamuosiuose produktuose;

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir 
vandens nutekėjimo sistemas;

ii) gerinti vandens naudojimą ir 
vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir 
vandens nutekėjimo sistemas;

iii) vengti pavojingų meteorologinių 
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti 
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas prie 
kintančių klimato sąlygų;

iii) vengti pavojingų meteorologinių 
reiškinių daromos žalos ir skatinti naudoti 
veisles ir valdymo praktiką, pritaikytas prie 
kintančių klimato sąlygų;

iv) taupyti energiją ir didinti jos 
vartojimo efektyvumą;

iv) taupyti energiją ir didinti jos 
vartojimo efektyvumą;

v) naudoti ekologines pakuotes; v) mažinti atliekas ribojant pakuočių 
naudojimą ir naudoti ekologines pakuotes;

vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti vi) saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti 
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jų gerovę; jų gerovę, įskaitant tvarų tropinių ir 
zoonozinių ligų valdymą bei prevenciją;

vii) mažinti atliekų kiekį ir geriau 
naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei 
atliekas;

vii) mažinti išmetamųjų teršalų ir 
atliekų kiekį bei geriau naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas;

viii) didinti atsparumą kenkėjams; viii) didinti augalų atsparumą 
kenkėjams skatinant integruotąją kenkėjų 
kontrolę, įskaitant tinkamą valdymo ir 
auginimo praktiką;

ix) mažinti pesticidų naudojimo 
keliamą riziką ir poveikį;

ix) reikšmingai mažinti pesticidų 
naudojimą;

ix a) didinti gyvūnų atsparumą ligoms 
ir mažinti antibiotikų naudojimą;

x) kurti ir išlaikyti buveines, kuriose 
vyrauja biologinei įvairovei palankios 
sąlygos;

x) kurti ir išlaikyti buveines, kuriose 
vyrauja biologinei įvairovei palankios 
sąlygos;

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
švelninti;

b) konsultavimo paslaugos ir techninė 
parama, kuriomis visų pirma padedama 
gerinti gamybos kokybę, didinti biologinę 
įvairovę ir apsaugoti aplinką, švelninti 
klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos; kova 
su kenkėjais ir gyvūnų ligomis;

c) mokymai, įskaitant konsultuojamąjį 
ugdymą ir keitimąsi geriausia patirtimi;

c) mokymai, įskaitant konsultuojamąjį 
ugdymą ir keitimąsi geriausia patirtimi, 
visų pirma ekologinio ūkininkavimo bei 
permakultūros projektavimo kursus ir 
anglies dioksido saugojimo gerinimo 
praktiką;

d) ekologinė gamyba; d) ekologinė gamyba;

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

e) veiksmai, kuriais didinamas vieno 
ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų 
sektorių produktų transportavimo ir 
saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

f) pardavimo skatinimas, 
informavimas ir rinkodara, įskaitant 
veiksmus ir veiklą, kuriais visų pirma 
siekiama didinti vartotojų informuotumą 
apie Sąjungos kokybės sistemas, sveikos 
mitybos svarbą ir rinkų įvairinimą;
g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

g) Sąjungos ir nacionalinių kokybės 
sistemų įgyvendinimas;

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 

h) atsekamumo ir sertifikavimo 
sistemų, visų pirma galutiniams 
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vartotojams parduodamų produktų kokybės 
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

vartotojams parduodamų produktų kokybės 
stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

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

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

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

a) gamintojų organizacijų, 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) bendras gamintojų organizacijos 
arba jos narių pagamintų produktų 
sandėliavimas;

c) bendras gamintojų organizacijos 
arba jos narių pagamintų produktų 
sandėliavimas;

d) sodų atsodinimas, kai jis būtinas po 
privalomo išnaikinimo dėl sveikatos 
apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, 
atlikto valstybės narės kompetentingos 
institucijos nurodymu, arba siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

d) sodų ar alyvmedžių giraičių 
atsodinimas, kai jis būtinas po privalomo 
išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba 
fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nurodymu, arba siekiant prisitaikyti prie 
klimato kaitos;

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

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

f) 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) 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;

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

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

h) derliaus ir produkcijos draudimas, 
padedantis apsaugoti gamintojų pajamas 
tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl 
gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato 
reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, 

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

kuriuo užtikrinama, kad visi paramos 
gavėjai imtųsi būtinų rizikos prevencijos 
priemonių. Draudimas netaikomas, jei 
gamintojai aktyviai nesiima priemonių 
savo rizikai sumažinti.

3. Valstybės narės BŽŪP 
strateginiuose planuose nurodo pasirinktus 
sektorius, kuriuose jos ketina taikyti šiame 
straipsnyje nustatytų rūšių intervencines 
priemones. Jos pasirenka kiekviename 
sektoriuje įgyvendinti vieną ar daugiau 59 
straipsnyje nustatytų tikslų ir taikyti šio 
straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytų rūšių 
intervencines priemones. Valstybės narės 
nustato kiekvienos rūšies intervencines 
priemones. Valstybės narės pagrindžia 
sektorių, tikslų ir intervencinių priemonių 
bei jų rūšių pasirinkimą.

3. Valstybės narės BŽŪP 
strateginiuose planuose nurodo pasirinktus 
sektorius, kuriuose jos ketina taikyti šiame 
straipsnyje nustatytų rūšių intervencines 
priemones. Jos pasirenka kiekviename 
sektoriuje įgyvendinti vieną ar daugiau 59 
straipsnyje nustatytų tikslų ir taikyti šio 
straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytų rūšių 
intervencines priemones. Valstybės narės 
nustato kiekvienos rūšies intervencines 
priemones. Valstybės narės pagrindžia 
sektorių, tikslų ir intervencinių priemonių 
bei jų rūšių pasirinkimą.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Pakeitimas 827
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
64 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64 Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšys

64 Kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšys

Šiame skyriuje nustatomos šios 
intervencinių priemonių rūšys:

Šiame skyriuje nustatomos šios 
intervencinių priemonių rūšys:

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) aplinkos, klimato ir kiti aplinkai 
naudingi valdymo įsipareigojimai;

b) gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys;

b) gamtinės ar kitokios vietovei 
būdingos kliūtys;

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

d) investicijos; d) investicijos;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas bei tvarus verslo 
plėtojimas;

f) rizikos valdymo priemonės; f) rizikos valdymo priemonės;

g) bendradarbiavimas; g) bendradarbiavimas;

h) keitimasis žiniomis ir 
informavimas.

h) keitimasis žiniomis ir 
informavimas.

Or. en
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Pakeitimas 828
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
67 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67 Dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos

67 Dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, ūkininkų grupėms, miškų 
valdytojams ir miškų valdytojų grupėms. 
Deramai pagrįstais atvejais jos gali būti 
skiriamos ir kitiems žemės valdytojams už 
1 dalyje nurodytas nepalankių sąlygų 
vietoves.

3. Nustatydamos nepalankių sąlygų 
vietoves valstybės narės gali įtraukti šias 
vietoves:

3. Nustatydamos nepalankių sąlygų 
vietoves valstybės narės gali įtraukti šias 
vietoves:

a) pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui 
priskirtus žemės ūkio paskirties ir miško 
plotus;

a) pagal direktyvas 92/43/EEB ir 
2009/147/EB „Natura 2000“ tinklui 
priskirtus žemės ūkio paskirties ir miško 
plotus;

b) kitas nustatytas gamtos apsaugos 
teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ar 

b) kitas nustatytas gamtos apsaugos 
teritorijas, kuriose esantiems ūkiams ar 
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miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo, jei tos teritorijos neviršija 
5 % kiekvieno BŽŪP strateginio plano 
teritorinei taikymo sričiai priklausančių 
nustatytų „Natura 2000“ teritorijų;

miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo, jei tos teritorijos neviršija 
5 % kiekvieno BŽŪP strateginio plano 
teritorinei taikymo sričiai priklausančių 
nustatytų „Natura 2000“ teritorijų;

c) pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės 
baseino valdymo planus įtrauktus žemės 
ūkio paskirties žemės plotus.

c) pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės 
baseino valdymo planus įtrauktus žemės 
ūkio paskirties žemės plotus;
ca) didelės gamtinės vertės plotus, 
nepatenkančius į a, b ir c punktuose 
nurodytą taikymo sritį.

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
visas papildomas išlaidas ir prarastas 
pajamas ar dalį jų.

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
visas papildomas išlaidas ir prarastas 
pajamas ar dalį jų.

5. 4 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos:

5. 4 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos:

a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis dėl 
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartai, nustatyti pagal šio reglamento 
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį, 
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos;

a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis dėl 
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartai, nustatyti pagal šio reglamento 
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį, 
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos;

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti 
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti 
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti 
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 1 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti 
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
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sąlygos. sąlygos.

6. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

6. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Pakeitimas 829
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
69 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
šiame straipsnyje nurodytos intervencinės 
priemonės būtų paskirstytos taip, kad 
jomis būtų padedama siekti lyčių lygybės 
kaimo vietovėse.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Pakeitimas 830
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
71 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 Bendradarbiavimas 71 Bendradarbiavimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
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bendradarbiavimo ir įgyvendinamų 
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali 
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

bendradarbiavimo ir įgyvendinamų 
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali 
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER.

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER.

6. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
neremia bendradarbiavimo, kuriame 
dalyvauja tik mokslinių tyrimų įstaigos.

6. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
neremia bendradarbiavimo, kuriame 
dalyvauja tik mokslinių tyrimų įstaigos.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

8. Valstybės narės paramą teikia ne 
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus 
paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
susijusių tikslų.

8. Valstybės narės paramą teikia ne 
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus 
paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama šio reglamento 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu 
susijusių tikslų. Valstybės narės neremia 
intervencinių priemonių, darančių 
neigiamą poveikį aplinkai.
8a. Įgyvendinant 1 straipsnyje 
nurodytą bendruomenės inicijuotą vietos 
plėtrą pagal iniciatyvą LEADER, 
užtikrinamas aktyvus ir pirmaeilis ūkių 
ir (arba) miško valdų dalyvavimas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Pakeitimas 831
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
73 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atrinkdamos veiksmus, 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina 
planuojamų intervencinių priemonių 
poveikį klimatui, aplinkai ir biologinei 
įvairovei.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Pakeitimas 832
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
92 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92 Platesnio užmojo veikla siekiant su 
aplinka ir klimatu susijusių tikslų

92 Platesnio užmojo veikla siekiant su 
aplinka, klimatu ir gyvūnų gerove susijusių 
tikslų

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, siekia 
didesnio bendro indėlio į 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nustatytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų įgyvendinimą, palyginti su bendru 
indėliu siekiant Reglamento (ES) 
Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkte nustatyto tikslo 
naudojant EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą 
2014–2020 m. laikotarpiu.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 
97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
intervencijos strategijos elementais, siekia 
didesnio bendro indėlio į kiekvieno iš 6 
straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose 
nustatytų konkrečių su aplinka, klimatu ir 
gyvūnų gerove susijusių tikslų 
įgyvendinimą, palyginti su bendru indėliu 
siekiant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b 
punkte nustatyto tikslo naudojant EŽŪGF 
ir EŽŪFKP paramą 2014–2020 m. 
laikotarpiu.

1a. Išmokos už BŽŪP strateginiuose 
planuose pagal 28 ir 65 straipsnius 
numatytą ūkio pertvarką į ekologinį ūkį ir 
jo išlaikymą viršija bendrą visų išmokų, 
mokėtų ekologinę gamybą vykdžiusiems 
ūkininkams kaimo plėtrai skirtomis 
lėšomis iki 2021 m., sumą, apskaičiuotą 
kaip metinis vidurkis taikant pastovias 
kainas.

2. Remdamosi turima informacija 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1 
dalyje nurodyto didesnio bendro indėlio. 

2. Remdamosi naujausia ir patikima 
informacija valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose paaiškina, kokio 
poveikio aplinkai ir klimatui jos numato 



AM\1215870LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Tas paaiškinimas grindžiamas atitinkama 
informacija, pavyzdžiui, elementais, 
nurodytais 95 straipsnio 1 dalies a–f 
punktuose ir 95 straipsnio 2 dalies b 
punkte.

siekti 2021–2027 m. laikotarpiu ir kaip 
ketina siekti 1 dalyje nurodyto didesnio 
bendro indėlio, be kita ko, kaip ketina 
užtikrinti, kad siekiant tikslų, nustatytų 
remiantis I priede nurodytais poveikio 
rodikliais, būtų pagerinta dabartinė 
padėtis. Tas paaiškinimas grindžiamas 
atitinkama informacija, pavyzdžiui, 
elementais, nurodytais 95 straipsnio 1 
dalies a–f punktuose ir 95 straipsnio 2 
dalies a ir b punktuose.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Pakeitimas 833
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
96 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 Poreikių vertinimas 96 Poreikių vertinimas

95 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytame 
poreikių vertinime:

95 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytame 
poreikių vertinime:

a) pateikiama 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos SSGG analizės santrauka;

a) pateikiama 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos SSGG analizės santrauka;

b) nurodomi su kiekvienu 6 
straipsnyje minimu konkrečiu tikslu susiję 
poreikiai, remiantis faktine informacija, 
surinkta atlikus SSGG analizę. 
Apibūdinami visi poreikiai, nepriklausomai 
nuo to, ar jie bus tenkinami įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą;

b) nurodomi su kiekvienu 6 
straipsnyje minimu konkrečiu tikslu susiję 
poreikiai, remiantis faktine informacija, 
surinkta atlikus SSGG analizę. 
Apibūdinami visi poreikiai, nepriklausomai 
nuo to, ar jie bus tenkinami įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą;

c) įvertinami su 6 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytu konkrečiu tikslu „remti 
perspektyvias ūkių pajamas ir atsparumą“ 
susiję rizikos valdymo poreikiai;

c) įvertinami su 6 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytu konkrečiu tikslu „remti 
perspektyvias ūkių pajamas ir atsparumą“ 
susiję rizikos valdymo poreikiai;

d) jei būtina, pateikiama pažeidžiamų 
geografinių vietovių, pavyzdžiui, 
atokiausių regionų, specialiųjų poreikių 
analizė;

d) jei būtina, pateikiama pažeidžiamų 
geografinių vietovių, pavyzdžiui, 
atokiausių regionų, specialiųjų poreikių 
analizė;

e) nustatomi ir surikiuojami 
prioritetiniai poreikiai, taip pat deramai 
pagrindžiamos pasirinktys ir, jei būtina, 
nurodoma, kodėl kai kurie nustatyti 
poreikiai į BŽŪP strateginį planą neįtraukti 
arba įtraukti tik iš dalies.

e) nustatomi ir surikiuojami 
prioritetiniai poreikiai, taip pat deramai 
pagrindžiamos pasirinktys ir, jei būtina, 
nurodoma, kodėl kai kurie nustatyti 
poreikiai į BŽŪP strateginį planą neįtraukti 
arba įtraukti tik iš dalies.

1a. Kai remiantis informacija, pateikta 
pagal pirmos pastraipos a–e punktus, 
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nustatomos sritys, kuriose trūksta arba 
nepakanka pagrindinės informacijos arba 
informacijos apie konteksto rodiklius, 
reikalingos siekiant išsamiai apibūdinti 
dabartinę padėtį, susijusią su 6 straipsnyje 
nustatytais konkrečiais tikslais, valstybės 
narės atsižvelgia į tokią išvadą rengdamos 
savo BŽŪP strateginį planą arba kitomis 
priemonėmis ir išdėsto siūlomas 
priemones BŽŪP strateginiame plane.

Vertinant konkrečius su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus, nurodytus 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, atsižvelgiama į 
nacionalinius aplinkosaugos ir klimato 
planus, parengtus pagal XI priede 
nurodytus teisės aktus.

Vertinant konkrečius su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus, nurodytus 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, atsižvelgiama į 
nacionalinius aplinkosaugos ir klimato 
planus, parengtus pagal XI priede 
nurodytus teisės aktus.

2a. Vertinant 6 straipsnio 1 dalies i 
punkte nurodytą konkretų tikslą, 
atsižvelgiama į atitiktį XIa priede 
nurodytiems teisės aktams.

Šiam vertinimui atlikti valstybės narės 
naudoja naujausius ir patikimiausius 
duomenis.

Šiam vertinimui atlikti valstybės narės 
naudoja naujausius ir patikimiausius 
duomenis.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/834

Pakeitimas 834
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
97 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priemonių, kuriomis siekiama 
didinti gyvūnų gerovę, apžvalga;

Or. en



AM\1215870LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0200/835

Pakeitimas 835
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
98 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) paaiškinimas, kaip BŽŪP 
strateginiu planu bus remiamas 
ekologinis žemės ūkis, siekiant padėti 
priderinti gamybą prie didėjančios 
ekologiškų žemės ūkio produktų 
paklausos, kaip nustatyta 13a straipsnyje;

Or. en


