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15.10.2020 A8-0200/907

Pakeitimas 907
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato sumą už 
hektarą arba skirtingas sumas už skirtingą 
hektarų skaičių, taip pat didžiausią vienam 
ūkininkui priklausančių hektarų, už 
kuriuos mokama pajamų perskirstymo 
parama, skaičių.

3. Valstybės narės nustato išmoką, 
lygią sumai už hektarą arba skirtingoms 
sumoms už skirtingą hektarų skaičių. 
Didžiausias vienam ūkininkui 
priklausančių, reikalavimus atitinkančių 
šiai išmokai gauti hektarų skaičius yra ne 
didesnis nei nacionalinis vidutinis valdų 
dydis ar vidutinis dydis pagal teritorijas, 
apibrėžtas laikantis 18 straipsnio 2 dalies, 
arba 30 hektarų, priklausomai nuo to, 
kuris iš jų mažesnis Valstybės narės 
suteikia šią išmoką pradedant nuo 
pirmojo reikalavimus atitinkančio ūkio 
hektaro. Nėra nustatytos didžiausios 
perskirstymo išmokos sumos už hektarą, 
kurią numatoma skirti konkrečiais 
paraiškų teikimo metais.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama skirti didesnes perskirstymo išmokų sumas, tačiau 
tik už ribotą pirmų hektarų skaičių (pirmi 30 ha arba valstybės narės ir (arba) regiono 
vidurkis, priklausomai nuo to, kuris iš jų mažesnis, – tokia taisyklė taikoma nuo 2013 m. 
reformos, kai ši priemonė buvo įvesta). Tokia tvarka taikoma siekiant turėti galimybę 
nukreipti paramą mažiems ir vidutiniams ūkiams.
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15.10.2020 A8-0200/908

Pakeitimas 908
Manuel Bompard
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems ūkininkams teikia laikydamosi 
šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP 
strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/909

Pakeitimas 909
Manuel Bompard
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų 
savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, turintiems teisę į 17 
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką.

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 5 % tiesioginėms išmokoms skirtų 
savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą skiria pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams ir naujiems ūkininkams, 
turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos 
bazinės pajamų paramos išmoką.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/910

Pakeitimas 910
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės teikia paramą 
savanoriškoms klimatui ir aplinkai 
naudingoms sistemoms (toliau – 
ekologinės sistemos) įgyvendinti, 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų. Ekologinės sistemos 
vienoje veiklos srityje yra suderintos su 
kitos veiklos srities tikslais. Valstybės 
narės siūlo didelę ekologinių sistemų 
įvairovę, tam, kad užtikrintų, jog 
ūkininkai turėtų galimybę dalyvauti, ir 
kad atlygintų už skirtingo lygio 
reikalavimus. Valstybės narės nustato 
įvairias sistemas, siekdamos suteikti 
bendros naudos, skatinti sąveikas ir 
labiau atitikti integruotą požiūrį. 
Valstybės narės sukuria taškų arba 
reitingų sistemas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/911

Pakeitimas 911
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 
išreikštame plote taikyti klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės, taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones, remia aktyvius 
ūkininkus arba ūkininkų grupes, 
įsipareigojusius išlaikyti ir taikyti naudos 
teikiančią praktiką, taip pat pereiti prie 
klimatui ir aplinkai naudingesnės žemės 
ūkio praktikos, metodų ir sertifikuotų 
sistemų, kurie yra nustatyti pagal 28a 
straipsnio pagrindinius principus, įtraukti 
į 28b straipsnyje išvardytus sąrašus ir 
pritaikyti siekiant patenkinti konkrečius 
nacionalinius ar regioninius poreikius.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/912

Pakeitimas 912
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Parama ekologinėms sistemoms 
teikiama kaip metinė išmoka už 
reikalavimus atitinkančius hektarus, 
kuriems taikoma ekologinė sistema, 
ir (arba) kaip išmoka už valdą, taip pat ji 
skiriama kaip skatinamosios išmokos, 
kuriomis teisingai atlyginama už 
ekosistemines paslaugas ir kurios yra 
didesnės už patirtų papildomų išlaidų ir 
prarastų pajamų kompensaciją, kuri gali 
būti fiksuotoji suma. Išmokų lygmuo 
skiriasi pagal kiekvienos ekologinės 
sistemos reikalavimų lygį, remiantis 
nediskriminavimo kriterijais.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/913

Pakeitimas 913
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Klimatui ir aplinkai palankių sistemų 

tikslai ir pagrindiniai principai
1. Žemės ūkio praktika, kuriai taikomos 
šios rūšies intervencinės priemonės, 
padeda siekti vieno ar daugiau 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
išvardytų konkrečių tikslų ir įgyvendinti 
6a straipsnyje išvardytus Žaliojo kurso 
tikslus.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žemės 
ūkio praktikos rūšys taikomos toliau 
išvardytose su klimatu ir aplinka 
susijusiose veiklos srityse:
a) veiksmai klimato kaitos srityje, 
įskaitant žemės ūkio sektoriuje 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą ir anglies 
sekvestracijos palaikymą ir (arba) 
didinimą;
aa) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
kitų nei šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetalų kiekį;
b) vandens kokybės apsauga arba 
gerinimas žemės ūkio paskirties žemėse ir 
poveikio vandens ištekliams mažinimas;
c) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
dirvožemio eroziją, natūraliai padidinti 
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dirvožemio derlingumą išsaugant ir 
atkuriant dirvožemio biotą, taip pat 
pagerinti maisto medžiagų valdymą;
d) biologinės įvairovės apsauga, buveinių 
ir rūšių saugojimas ir atkūrimas, 
apdulkintojų apsauga ir kraštovaizdžio 
elementų valdymas, įskaitant naujų 
biologinei įvairovei naudingų 
kraštovaizdžio elementų sukūrimą;
e) veiksmai, susiję su tvariu ir mažesniu 
pesticidų naudojimu, ypač pesticidų, kurie 
kelia pavojų žmonių sveikatai ar 
biologinei įvairovei;
f) vietovių suskirstymas į elementus ar 
zonas, kurie yra orientuoti į biologinę 
įvairovę ir kuriuose nenaudojami 
pesticidai ir trąšos;
f) veiksmai, skirti spręsti įgyto atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms klausimą.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žemės 
ūkio praktikos rūšys gali apimti, inter 
alia, toliau pateikiamų įrankių ar 
priemonių pavydžius:
a) tikslusis ūkininkavimas, kai dėl jo 
sumažėja sąnaudos ir pagerinamas tvarus 
gamtos išteklių valdymas, siekiant 
įgyvendinti atitinkamus žaliojo kurso 
tikslus, arba tikslinio ūkininkavimo 
priemonės, kuriomis prisidedama prie 
piktžolių valdymo nenaudojant cheminių 
priemonių lauko augalų sistemose;
b) praktika, skirta pagerinti genetinę 
įvairovę lauke, kaip antai heterogeninės 
medžiagos sėja, ir kultūrinių augalų 
įvairovę, kaip antai mišri augalininkystė, 
įsėliai ar daugiakultūrė sėja;
c) ekstensyvusis ganymas, gyvulių 
skaičiaus mažinimo priemonės, kaip antai 
galvijų auginimo ekstensyvinimo išmoka;
d) sėjomaina kas ketverius metus ar 
daugiau, įskaitant ankštinių augalų;
e) įgyvendinant baltyminių augalų 
strategiją ariamoji žemė laikinai užsėjama 
žole su dobilais ar kitais ankštiniais 
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augalais;
f) nustatomas ilgalaikis ploto užsėjimas 
žole, kelių rūšių veja, įvairia žole, žoliniais 
augalais, įskaitant ankštinius augalus;
g) durpininkystė, kaip antai nedidelio 
intensyvumo ganymas šlapynėse, siekiant 
naudos biologinei įvairovei ir 
klimatui;[NA1]
h) su agrarine miškininkyste susijusi 
praktika;
i) integruotoji kenkėjų kontrolė laikantis 8 
integruotosios kenkėjų kontrolės principų, 
nurodytų Direktyvos 2009/128/EB dėl 
tausiojo pesticidų naudojimo III priede;
j) individualūs ekologinio ūkininkavimo 
metodai;
j) ūkininkavimas taikant minimalųjį 
dirbimą nenaudojant pesticidų;
k) didelės biologinės įvairovės elementų 
nustatymas siekiant atsparumo ir 
produktyvumo.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos žemės 
ūkio praktikos rūšys:
a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį;
b) viršija būtiniausius gyvūnų gerovės, 
trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo reikalavimus ir kitus Sąjungos 
teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;
c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;
d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už kuriuos 
išmokos skiriamos pagal 65 straipsnį, 
arba juos papildo;
4. Komisija iki [du mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 138 
straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomas šis reglamentas, 
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sudarant rezultatais grindžiamų kriterijų, 
kuriuos turi atitikti klimatui ir aplinkai 
naudinga žemės ūkio praktika, sąrašą, 
laikantis 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose apibrėžtų tikslų ir siekiant 
žaliojo kurso tikslų.
5. Komisija iki [keturi mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 138 
straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomas šis reglamentas, 
sudarant Sąjungos praktikos, kurią 
taikant gali būti mokamos išmokos už 
klimatui ir aplinkai naudingas sistemas 
pagal 28 straipsnį, katalogas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/914

Pakeitimas 914
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b straipsnis
Nacionaliniai praktikos, atitinkančios 

klimatui ir aplinkai naudingas sistemas, 
sąrašai

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su nacionaliniais, regioniniais ir vietos 
suinteresuotaisiais subjektais, sudaro 
nacionalinius praktikos, atitinkančios 28 
straipsnyje nurodytas klimatui ir aplinkai 
naudingas sistemas, sąrašus, 
numatydamos galimybę pasinaudoti 28a 
straipsnyje minimo Sąjungos katalogo 
pavyzdžiais arba nustatydamos tolesnę 
praktiką, kuri atitinka 28a straipsnio 
sąlygas, atsižvelgdamos į savo konkrečius 
nacionalinius ar regioninius poreikius 
pagal 96 straipsnį.
2. Nacionaliniuose sąrašuose gali būti 
nurodytos kitokios priemonių rūšys, negu 
išdėstytos 65 straipsnyje, arba tokio paties 
pobūdžio priemonės, kurioms taikomi 
kitokio lygio reikalavimai.
3. Valstybės narės į tuos sąrašus įtraukia 
bent ekologines sistemas, kurias taikant 
naudojama ūkių priemonė, skirta tvariam 
maisto medžiagų valdymui ir sąnaudų 
mažinimui, taip pat, kai taikytina, 
šlapynių apsaugai ir tinkamai durpynų 
priežiūrai. Pagal Direktyvas 92/43/EEB 
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arba 2009/147/EB nustatytos vietovės, 
kuriose vykdoma atitinkama veikla, 
automatiškai laikomos tinkamos sistemai.
4. Nacionalinius sąrašus Komisija 
patvirtina laikydamasi 106 ir 107 
straipsniuose nurodytos procedūros. 
Komisija, kartu su 113 straipsnyje 
nurodytais ES ir nacionaliniais BŽŪP 
tinklais, teikia reikiamas gaires 
valstybėms narėms, kai šios rengia 
nacionalinius sąrašus, kad sudarytų 
palankias sąlygas keistis geriausia 
praktika, pagerintų žinių bazę ir rastų 
sprendimus. Vertindama nacionalinius 
sąrašus, Komisija visų pirma atsižvelgia į 
sistemų parengimą, tikėtiną 
veiksmingumą, naudojimąsi jomis, 
alternatyvų pateikimą ir tai, kaip jomis 
prisidedama siekiant konkrečių 28a 
straipsnyje išvardytų tikslų. Vertinimai 
skelbiami viešai, o jei nustatoma, kad 
sąrašas netinkamas, arba pateikiamas 
neigiamas įvertinimas, valstybės narės 
106 ir 107 straipsniuose nustatyta tvarka 
pasiūlo iš dalies pakeistus nacionalinius 
sąrašus ir sistemas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/915

Pakeitimas 915
Manuel Bompard
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c straipsnis
Gyvūnų gerovei naudingos sistemos

1. Valstybės narės nustato ir teikia 
paramą savanoriškoms gyvūnų gerovei 
naudingoms sistemoms įgyvendinti, 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų. Šiomis sistemomis 
siekiama prisidėti siekiant 6 straipsnio 1 
dalies i punkte nustatytų gyvūnų gerovės 
tikslų.
2. Valstybės narės, taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones, remia aktyvius 
ūkininkus arba jų grupes, kurie yra 
įsipareigoję stebėti, taikyti ir skatinti 
gyvūnų gerovei naudingą žemės ūkio 
praktiką. Koncentruoto gyvūnų šėrimo 
veikla neatitinka gyvūnų gerovei 
naudingų sistemų.
3. Komisija ne vėliau kaip per du 
mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos pagal 138 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas, sudarant gyvūnų gerovei 
naudingos žemės ūkio praktikos Sąjungos 
sąrašą, atsižvelgdama į šio straipsnio 4 
dalyje numatytas sąlygas. Valstybės narės 
sudaro papildomus nacionalinius gyvūnų 
gerovei naudingos žemės ūkio praktikos 
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sąrašus pasirinkdamos iš tos, kuri 
nustatyta pirmoje pastraipoje nurodytame 
Sąjungos sąraše. Valstybės narės 
pirmenybę teikia sistemoms, kurios atneša 
bendros naudos siekiant tikslų klimato ir 
aplinkos srityse ir labiau atitinka 
integruotą požiūrį. Komisija pateikia 
reikalingas gaires valstybėms narėms, 
rengiančioms nacionalinius sąrašus, 
derindama veiksmus su Europos ir 
nacionaliniais bendros žemės ūkio 
politikos tinklais, kaip nurodyta 113 
straipsnyje, kad supaprastintų keitimąsi 
geriausia patirtimi, patobulintų žinių bazę 
ir sprendimus, kad būtų pasiekti 
konkretūs gyvūnų gerovės tikslai, 
išvardyti 6 straipsnio 1 dalies i punkte. 
Ypač daug dėmesio skiriama galimam 
priemonių ir sistemų, pritaikytų 
konkrečioms vietos, regioninėms ar 
nacionalinėms ir (arba) aplinkos 
sąlygoms, atkartojimui. Tinkamai 
pagrįstais atvejais papildomos sistemos, 
kurios nėra įtrauktos į Sąjungos sąrašą, 
gali būti įtrauktos į nacionalinius sąrašus, 
Komisijai pritarus 106 ir 107 
straipsniuose nustatyta tvarka. 
Rengdamos sąrašus, Komisija ir valstybės 
narės V antraštinės dalies III skyriuje 
nurodytame procese užtikrina, kad sąrašai 
būtų rengiami bendromis žemės ūkio, 
veterinarijos ir aplinkos apsaugos 
institucijų pastangomis, konsultuojantis 
su ekspertais. Komisija kartą arba du 
kartus per metus vertina nacionalinius 
sąrašus, atsižvelgdama į sistemų 
veiksmingumą, alternatyvų pateikimą ir 
tai, kaip jomis prisidedama siekiant 
konkrečių 6 straipsnio 1 dalies i punkte 
išvardytų gyvūnų gerovės tikslų. 
Vertinimai skelbiami viešai, o jei 
nustatoma, kad sąrašas netinkamas, arba 
pateikiamas neigiamas įvertinimas, 
valstybės narės 107 straipsnyje nustatyta 
tvarka pasiūlo iš dalies pakeistus 
nacionalinius sąrašus ir sistemas.
4. Ši praktika turi atitikti konkrečius 6 
straipsnio 1 dalies i punkte išvardytus 



AM\1215891LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

gyvūnų gerovės tikslus. Praktika 
parengiama tinkamai atsižvelgiant į ES 
taksonomijos reglamentą ir užtikrinama, 
kad siekiant gyvūnų gerovės tikslų 
netrukdoma siekti 6 straipsnio 1 dalies d, 
e ir f punktuose išvardytų konkrečių 
tikslų.
5. Taikydamos šios rūšies intervencines 
priemones valstybės narės skiria tik 
išmokas už įsipareigojimus, kurie: a) 
labai viršija būtiniausius gyvūnų gerovės 
reikalavimus ir kitus nacionalinėje ir 
Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus; b) viršija atitinkamus teisės 
aktais nustatytus valdymo reikalavimus ir 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį ir 
III priedą; c) viršija žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 
dalies a punktą sąlygas; d) skiriasi nuo 
įsipareigojimų, už kuriuos išmokos 
skiriamos pagal 65 straipsnį, arba juos 
papildo.
6. Parama gyvūnų gerovei naudingoms 
sistemoms teikiama kaip metinė išmoka už 
valdą, kurią gali sudaryti fiksuotoji suma 
arba kitos supaprastintos išlaidos, kaip 
nurodyta 77 straipsnyje. Ji gali būti 
skiriama kaip šio skirsnio 2 poskirsnyje 
nustatytą bazinę pajamų paramą 
papildančios išmokos. Išmokų lygmuo 
skiriasi pagal kiekvienos intervencinės 
priemonės ar priemonių rinkinio 
reikalavimų lygį, viršijant būtiniausius 
gyvūnų gerovės reikalavimus, taip pat 
kitus nacionalinėje ar Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus. Jei 
valstybės narės, laikydamosi 99 
straipsnyje nustatytos tvarkos, gali 
patvirtinti, kad jų intervencinių priemonių 
reikalavimų lygis yra aukštas, išmokos 
gali viršyti paprastą patirtų papildomų 
išlaidų ir negautų pajamų kompensaciją, 
siekiant veiksmingai paskatinti dalyvauti.
7. Valstybės narės gyvūnų gerovės 
sistemoms netaiko galimo išmokų 
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mažinimo, kaip nustatyta 15 straipsnyje.
8. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį 
straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 65 
straipsnį.
9. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamesnėmis 
taisyklėmis dėl gyvūnų gerovei naudingų 
sistemų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/916

Pakeitimas 916
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en


