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Pakeitimas 1537
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas 
pasitelkiant žinias ir inovacijas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti 
arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant 
gerinti ekonominius, aplinkosaugos, 
klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas 
pasitelkiant žinias ir inovacijas. Paramos 
gavėjų, gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti 
arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant 
gerinti ekonominius, aplinkosaugos, 
klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

Or. en

Pakeitimas 1538
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas 
pasitelkiant žinias ir inovacijas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti 
arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant 
gerinti ekonominius, aplinkosaugos, 
klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas 
pasitelkiant žinias ir inovacijas. Paramos 
gavėjų, gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti 
arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant 
gerinti ekonominius, aplinkosaugos, 
klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į kitus paramos gavėjus nei tik ūkininkai (kadangi kaimo vietovių plėtra 
taip pat priklauso nuo kitų veikėjų nei tik ūkininkai).
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Pakeitimas 1539
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas 
pasitelkiant žinias ir inovacijas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti 
arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant 
gerinti ekonominius, aplinkosaugos, 
klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas 
pasitelkiant žinias ir inovacijas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti 
arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant 
gerinti tvarius ekonominius, 
aplinkosaugos, klimato srities ir išteklių 
naudojimo rezultatus, dalis.

Or. en

Pakeitimas 1540
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.2 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.2a Žinios apie tausųjį pesticidų 
naudojimą ir konsultacijos šiuo klausimu. 
Nepriklausomų konsultantų, 
konsultuojančių dėl integruotosios 
kenkėjų kontrolės (IPM), mažų sąnaudų 
sistemų ir cheminių medžiagų naudojimui 
alternatyvių būdų, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 1541
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.3
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.3 Žemės ūkio sektoriaus 
skaitmeninimas. Ūkininkų, gaunančių 
paramą pagal BŽŪP tiksliojo 
ūkininkavimo technologijai plėtoti, dalis

R.3 Priklausomybės nuo žaliavų 
mažinimas. Ūkininkų, gaunančių paramą 
pagal BŽŪP atitinkamai tiksliojo 
ūkininkavimo technologijai plėtoti, kurią 
taikant sumažėja priklausomybė nuo 
žaliavų ir išteklių sunaudojimas, dalis

Or. en

Pakeitimas 1542
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.3 Žemės ūkio sektoriaus 
skaitmeninimas. Ūkininkų, gaunančių 
paramą pagal BŽŪP tiksliojo
ūkininkavimo technologijai plėtoti, dalis

R.3 Žemės ūkio sektoriaus 
skaitmeninimas. Ūkininkų, gaunančių 
paramą pagal BŽŪP ūkininkavimo 
technologijai, kuria galima didinti 
efektyvų išteklių naudojimą, tvarumą ir su 
aplinka susijusius rezultatus, plėtoti, dalis

Or. en

Pakeitimas 1543
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remti perspektyvias ūkio pajamas ir 
atsparumą visoje Sąjungoje siekiant 
geresnio aprūpinimo maistu

Remti perspektyvias šeimos ūkio pajamas 
ir atsparumą visoje Sąjungoje siekiant 
geresnio aprūpinimo maistu

Or. en
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Pakeitimas 1544
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.6 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.6a Ūkininkų skaičiaus išlaikymas ir 
padidinimas. Pagal BŽŪP teikiamos 
paramos gavėjų skaičius;

Or. en

Pagrindimas

Politika yra neveiksminga, jeigu prarandama šimtai žemės ūkio struktūrų per dieną. Tai 
palieka didžiules spragas kaimo vietovių socialinėje ir ekonominėje struktūroje ir skatina 
kaimo gyventojų mažėjimą bei sukelia kitas problemas. Tai NĖRA neišvengiama: vietoj to, 
BŽŪP turėtų suteikti galimybę ūkininkams vykdyti savo smulkųjį verslą, sudarydama sąlygas 
jiems bendradarbiauti ir rasti savo rinkas, kurios gali būti vietinės ir regioninės.

Pakeitimas 1545
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.6 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.6b Smulkiųjų ūkininkų skaičiaus 
išlaikymas ir padidinimas. BŽŪP paramos 
gavėjų skaičius pagal dydžio kategorijas; 
smulkiųjų ūkininkų skaičius pagal 
Eurostato apibrėžtis

Or. en

Pagrindimas

Politika yra neveiksminga, jeigu prarandama šimtai žemės ūkio struktūrų per dieną. Tai 
palieka didžiules spragas kaimo vietovių socialinėje ir ekonominėje struktūroje ir skatina 
kaimo gyventojų mažėjimą bei sukelia kitas problemas. Tai NĖRA neišvengiama: vietoj to, 
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BŽŪP turėtų suteikti galimybę ūkininkams vykdyti savo smulkųjį verslą, sudarydama sąlygas 
jiems bendradarbiauti ir rasti savo rinkas, kurios gali būti vietinės ir regioninės.

Pakeitimas 1546
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis I.6 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.6a Gamybos sektorių perkėlimas, 
įvairinimas ir subalansavimas. Kiekvieno 
gamybos sektoriaus naudojamo 
regioninio žemės ūkio paskirties žemės 
ploto dalis.

Or. en

Pagrindimas

Kad sukurtume trumpesnę maisto grandinę ir paskatintume regionines rinkas, turime 
subalansuoti gamybos sektorius kiekviename regione ir sutrumpinti prekių gabenimo 
atstumus.

Pakeitimas 1547
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.9

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą investicijoms, skirtą 
restruktūrizuoti bei modernizuoti ir, be kita 
ko, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, 
dalis

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkių, 
gaunančių paramą investicijoms, skirtą 
restruktūrizuoti bei modernizuoti ir, be kita 
ko, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, 
dalis

Or. en

Pagrindimas

Naudingiau nurodyti ūkių skaičių.
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Pakeitimas 1548
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.9

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą investicijoms, skirtą 
restruktūrizuoti bei modernizuoti ir, be kita 
ko, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, 
dalis

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkių, 
gaunančių paramą investicijoms, skirtą 
restruktūrizuoti bei modernizuoti ir, be kita 
ko, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 1549
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.9 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.9a Ekologinio žemės ūkio plėtra. 
Ūkininkų, gaunančių išmokas, kad galėtų 
pereiti prie ekologinio žemės ūkio 
praktikos arba ją išlaikyti, dalis

Or. en

Pagrindimas

ES ekologinio žemės ūkio plėtra reikalinga tam, kad būtų galima suderinti ES pasiūlą su ES 
paklausa ir užkirsti kelią priklausomybei nuo importo.

Pakeitimas 1550
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.10

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo 
gerinimas. Ūkininkų, dalyvaujančių 
remiamose gamintojų grupėse, gamintojų 
organizacijose, vietos rinkose, trumpose 
tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, 
dalis

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo 
gerinimas. Ūkininkų ir MVĮ, dalyvaujančių 
remiamose gamintojų grupėse, gamintojų 
organizacijose, vietos rinkose, trumpose 
tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, 
dalis

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į MVĮ.

Pakeitimas 1551
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.10

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo 
gerinimas. Ūkininkų, dalyvaujančių 
remiamose gamintojų grupėse, gamintojų 
organizacijose, vietos rinkose, trumpose 
tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, 
dalis

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo 
gerinimas. Ūkininkų ir MVĮ, dalyvaujančių 
remiamose gamintojų grupėse, gamintojų 
organizacijose, vietos rinkose, trumpose 
tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 1552
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.9 a (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.9a Atsparumo didinimas skatinant 
žemės ūkio biologinę įvairovę. Žemės ūkio 
biologinės įvairovės rodiklis, kuriuo 
nustatoma kultūrinių augalų rūšių veislių 
įvairovė

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant FAO įspėjimų dėl susirūpinimą keliančio žemės ūkio biologinės įvairovės 
mažėjimo, taip pat ES prisijungimo prie Biologinės įvairovės konvencijos ir FAO 
Tarptautinės sutarties dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui, ji nėra 
įtraukta į BŽŪP projektą. Visi viešųjų konsultacijų dalyviai nurodė kraštovaizdžio ir vietinių 
bei tradicinių gyvūnų veislių išsaugojimą kaip vieną iš keturių pagrindinių BŽŪP prioritetų. 
Turėtų būti atsižvelgta į šiuos tarptautinius įsipareigojimus, taip pat į visuomenės indėlį. 

Pakeitimas 1553
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.12

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.12 Darniosios energijos naudojimo žemės 
ūki sektoriuje didinimas. Energijos gamyba 
iš atsinaujinančių žemės ir miškų ūkio 
šaltinių

I.12 Užtikrinimas, kad energija, gaunama 
iš žemės ir miškų ūkio šaltinių, būtų 
darni. Energijos gamyba iš atsinaujinančių 
žemės ir miškų ūkio šaltinių, iš kurios 
matyti bendras anglies dioksido 
absorbavimas ir bendras sumažintas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
be tiesioginio ar netiesioginio žemės 
paskirties keitimo

Or. en

Pagrindimas

Daugelis biodegalų formų iš tiesų prisideda prie bendro išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio: visos pagal BŽŪP finansuojamos biodegalų formos neturėtų išmesti 
papildomo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir jomis neturėtų būti 
skatinamas žemės grobimas, miškų naikinimas ar žmogaus teisių pažeidimai, vykdomi dėl 
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žemės paskirties keitimo ir perkėlimo poveikio. 

Pakeitimas 1554
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.12 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.12a Atsparumo didinimas skatinant 
žemės ūkio biologinę įvairovę. Žemės ūkio 
paskirties žemės dalis, naudojama pagal 
„ekologines sistemas“, taikant žemės ūkio 
biologinei įvairovei naudingą praktiką ir 
pasirinkimus

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant FAO įspėjimų dėl susirūpinimą keliančio žemės ūkio biologinės įvairovės 
mažėjimo, taip pat ES prisijungimo prie Biologinės įvairovės konvencijos ir FAO 
Tarptautinės sutarties dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui, ji nėra 
įtraukta į BŽŪP projektą. Visi viešųjų konsultacijų dalyviai nurodė kraštovaizdžio ir vietinių 
bei tradicinių gyvūnų veislių išsaugojimą kaip vieną iš keturių pagrindinių BŽŪP prioritetų. 
Turėtų būti atsižvelgta į šiuos tarptautinius įsipareigojimus, taip pat į visuomenės indėlį. 

Pakeitimas 1555
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.15

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.15 Žalioji energija, gaunama iš žemės ir 
miškų ūkio šaltinių. Investicijos į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius 
(MW)

R.15 Biokuro, susijusio su tiesioginiu ir 
netiesioginiu žemės naudojimo keitimu ir 
pasaulio miškų naikinimu, apribojimas. 
Investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos pajėgumus, įskaitant 
biologinius (MW)
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Or. en

Pagrindimas

Agrodegalų gamyba dažnai turi didesnį neigiamą ekologinį pėdsaką, palyginti su išmetamu 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, nei įprastas kuras. Todėl ji neturėtų būti skatinama. 
Iš medienos išgauta energija yra neefektyvi, taip pat ji skatina reikšmingus žemės naudojimo 
pokyčius. Turime įvertinti šias investicijas, kad apribotume jų augimą.

Pakeitimas 1556
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.15 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.15a Biodegalų veiksmingumo ir 
tvarumo užtikrinimas be susijusio 
tiesioginio ir netiesioginio žemės 
paskirties keitimo. Investicijos į iš tiesų 
tvarius ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį mažinančius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius 
(MW)

Or. en

Pagrindimas

Komisijos GLOBIOM modelis, kuriuo atsižvelgiama į tiesioginį ir netiesioginį žemės 
paskirties keitimą ir sumažintą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, jau suteikia 
mums galimybę pamatyti, kurie biodegalai iš tiesų tvarūs. Pagal šį rodiklį būtų vertinami 
biodegalai, kurie nedaro žalos, o pagal dabartinį rodiklį vertinami visi biodegalai.

Pakeitimas 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.15 a (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.15a Dėl trąšų naudojimo išmetamo 
teršalų kiekio mažinimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
valdymo įsipareigojimai mažinti dėl trąšų 
naudojimo išmetamą teršalų kiekį, dalis

Or. en

Pagrindimas

Trąšų naudojimas taip pat prisideda prie žemės ūkio sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Todėl reikėtų nustatyti dėl trąšų naudojimo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo rezultatų rodiklį.

Pakeitimas 1558
Mairead McGuinness
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ penkta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą 
gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, 
dirvožemis ir oras, valdymą

Skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą 
gamtos išteklių, įskaitant vandenį, 
dirvožemį ir orą, valdymą

Or. en

Pakeitimas1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ penkta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinti užimtumą, augimą, socialinę 
įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, be 
kita ko, bioekonomikos ir darnaus miškų 
ūkio sektoriuose

Skatinti užimtumą, augimą, socialinę 
įtrauktį, aktyvesnį moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, be kita ko, bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektoriuose;

Or. sv
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Pakeitimas 1560
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.13

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.13 Dirvožemio erozijos mažinimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriam 
būdinga vidutinė arba stipri dirvožemio 
erozija, procentinė dalis

I.13 Dirvožemio erozijos mažinimas ir 
atsparumo potvyniams didinimas. Žemės 
ūkio paskirties žemės ploto, kuriam 
būdinga vidutinė arba stipri dirvožemio 
erozija, procentinė dalis.

Or. en

Pakeitimas 1561
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.13 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.13a Viršutinio dirvos sluoksnio 
storinimas ir vandens bei maistinių 
medžiagų išlaikymo pajėgumų didinimas. 
Humuso procentinė dalis viršutiniame 
dirvožemio sluoksnyje

Or. en

Pakeitimas 1562
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.14 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.14a Teršalų, tokių kaip kadmis ir 
arsenas, esančių ariamojoje žemėje, 
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mažinimas

Or. en

Pagrindimas

Neseniai atliktais tyrimais patvirtinta grėsmė, kurią kelia tręšiamuosiuose produktuose 
esančios pavojingos karcinogeninės medžiagos, pvz., kadmis ir arsenas, ir poreikis iš esmės 
mažinti jų kiekį. Todėl BŽŪP turėtų būti siekiama skatinti įvairias priemones, kuriomis 
ūkininkai būtų skatinami naudoti saugesnius tręšiamuosius produktus, kad nereikėtų nustatyti 
apribojimų.

Pakeitimas 1563
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis I.17 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.17a Žemės ūkio biologinės įvairovės 
didinimas. Žemės ūkio biologinės 
įvairovės rodiklis, kuriuo nustatoma 
kultūrinių augalų rūšių veislių įvairovė

Or. en

Pagrindimas

Finansuojant Europos Komisijai tyrimų organizacija „Biodiversity International“ sukūrė 
žemės ūkio įvairovės įvertinimo įrankį – Žemės ūkio biologinės įvairovės rodiklį. Šis darbas 
galėtų būti laikomas ES poveikio rodiklio kūrimo veiklų dalimi. Europos Sąjunga, 
vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio organizacijos 
(FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui, 
prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę.

Pakeitimas 1564
Susanne Melior
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.17 a (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.17a Pesticidų nutekėjimo į gruntinį 
vandenį ir paviršinį vandenį mažinimas. 
Pesticidų, kurie pagal Direktyvą dėl 
aplinkos kokybės standartų ir (arba) 
Vandens pagrindų direktyvą įtraukti kaip 
prioritetinės medžiagos, koncentracija 
vandenyje

Or. en

Pakeitimas 1565
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.18

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.18 Dirvožemio gerinimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
dirvožemį tvarkyti padedantys valdymo 
įsipareigojimai, dalis

R.18 Dirvožemio gerinimas ir jo 
atsparumo atšiaurioms oro sąlygoms 
didinimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti dirvožemį tvarkyti 
padedantys valdymo įsipareigojimai, kaip 
nurodyta FAO neprivalomose dirvožemio 
tausaus valdymo praktikos gairėse, dalis

Or. en

Pakeitimas 1566
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.18 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.18a Dirvožemio būklė. Dirvožemio 
biotos gausumas ir įvairovė

Or. en
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Pagrindimas

Turime atkurti dirvožemį, kad pradėtume ekologinius procesus ir atstatytume viršutinį 
dirvožemio sluoksnį bei humusą. Tai padidintų vandens bei maistinių medžiagų išlaikymo 
pajėgumus.

Pakeitimas 1567
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.19

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.19 Oro kokybės gerinimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai mažinti išmetamo 
amoniako kiekį, dalis

R.19 Oro kokybės gerinimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai mažinti išmetamo 
amoniako kiekį, dalis, atsižvelgiant į 
nacionalines oro taršos kontrolės 
programas, pavyzdžiui, Teršalų išmetimo 
nacionalines ribas

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės tai jau vertina.

Pakeitimas 1568
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.19 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.19a Ariamojoje žemėje esančių teršalų 
mažinimas. Ūkininkų, naudojančių 
trąšas, kuriose kadmio (Cd) kiekis 
nedidelis, arba panašias trąšas, kaip 
nurodyta ES reglamente dėl ES 
tręšiamųjų produktų, dalis
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Or. en

Pagrindimas

Neseniai atliktais tyrimais patvirtinta grėsmė, kurią kelia trąšose esančios pavojingos 
karcinogeninės medžiagos, pvz., kadmis ir arsenas, ir poreikis iš esmės mažinti jų kiekį. Todėl 
BŽŪP turėtų būti siekiama skatinti įvairias priemones, kuriomis ūkininkai būtų skatinami 
naudoti saugesnius tręšiamuosius produktus, kad nereikėtų nustatyti apribojimų.

Pakeitimas 1569
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.20

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.20 Vandens kokybės apsauga. Žemės 
ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
užtikrinti vandens kokybę padedantys 
valdymo įsipareigojimai, dalis

R.20 Vandens kokybės apsauga. Žemės 
ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
užtikrinti vandens kokybę padedantys 
valdymo įsipareigojimai, dalis 
atsižvelgiant į nitratų veiksmų programas 
ir kaip pateikta upių baseino valdymo 
planuose nurodytose priemonių 
programose

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės tai jau vertina.

Pakeitimas 1570
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.22

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.22 Tausus vandens naudojimas. 
Drėkinamos žemės ploto, dėl kurio 
prisiimti įsipareigojimai gerinti vandens 

R.22 Tausus vandens naudojimas. 
Drėkinamos žemės ploto, dėl kurio 
prisiimti įsipareigojimai gerinti vandens 
balansą, įskaitant priemones, skirtas 
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balansą, dalis dirvožemio erozijai mažinti, vandens 
matavimui ir dirvožemio vandens 
sulaikymo pajėgumų didinimui pagal 
upių baseino valdymo planuose nurodytų 
priemonių programas, dalis

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės tai jau vertina.

Pakeitimas 1571
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.22 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.22a Vandens telkinių būklės gerinimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės dalis pagal 
upių baseinų valdymo planus (Vandens 
pagrindų direktyva)

Or. en

Pakeitimas 1572
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.23

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.23 Aplinkos / klimato srities veiklos 
rezultatų gerinimas investicijomis. 
Ūkininkų, gaunančių paramą 
investicijoms, susijusioms su aplinkos 
apsauga arba kova su klimato kaita, dalis

R.23 Aplinkos / klimato srities veiklos 
rezultatų gerinimas investicijomis. Ūkių, 
gaunančių paramą investicijoms, 
susijusioms su aplinkos apsauga arba kova 
su klimato kaita, dalis

Or. en



PE632.119v03-00 20/135 AM\1175106LT.docx

LT

Pakeitimas 1573
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.24 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.24a Pesticidų nutekėjimo mažinimas. 
Atitinkamos žemės ūkio paskirties žemės 
dalis pagal remiamus konkrečius 
veiksmus, kuriais skatinamas pesticidų 
nutekėjimo į gruntinį vandenį ir paviršinį 
vandenį mažinimas

Or. en

Pakeitimas 1574
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.24 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.24a Maistinių medžiagų ciklų 
uždarymas. Koncentruotųjų pašarų 
mišinių pardavimas ir (arba) naudojimas

Or. en

Pagrindimas

Maistinių medžiagų ciklų uždarymas, vietos mastu auginant daugiau ankštinių augalų, skirtų 
pašarams ir maistui, būtų sumažintas sojos importas, taip apribojant miškų naikinimą.

Pakeitimas 1575
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.24 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.24b Upių baseino ekologinių galimybių 
ribų laikymasis. Gyvulių tankumas, 
palyginti su pašarams ir ganymui skirtu 
plotu (ariamojoje žemėje esančios 
daugiametės ar laikinos pievos)

Or. en

Pagrindimas

Būtina iš naujo subalansuoti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ir gyvulių 
tankumas turi atitikti kiekvienos upės baseino pašarams skirtą plotą.

Pakeitimas 1576
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.24 c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.24c Dirvožemio apsauga per sėjomainą. 
Ariamosios žemės, kurioje taikoma 
sėjomaina, įtraukiant ankštinius augalus, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 1577
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 

Prisidėti prie biologinės įvairovės, 
įskaitant agrarinę biologinę įvairovę,
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paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

apsaugos nuo jos nykimo, užtikrinti 
geresnį ekosisteminių paslaugų teikimą ir 
saugoti buveines bei kraštovaizdžius

Or. en

Pagrindimas

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Pakeitimas 1578
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėti prie biologinės įvairovės
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei
kraštovaizdžius

Padėti gerinti rūšių, įskaitant naudingą 
gyvūniją, ypač laukinių apdulkintojų 
rūšių, išsaugojimo būklę arba 
populiacijos tendencijas ir buveinių
apsaugos būklę, užtikrinti geresnį 
ekosisteminių paslaugų teikimą ir saugoti 
kraštovaizdžius

Or. en

Pakeitimas 1579
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

Prisidėti prie biologinės įvairovės, 
įskaitant agrarinę biologinę įvairovę,
apsaugos nuo jos nykimo, užtikrinti 
geresnį ekosisteminių paslaugų teikimą ir 
saugoti buveines bei kraštovaizdžius

Or. en

Pakeitimas 1580
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

Prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius, taip pat remti didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo sistemas

Or. en

Pakeitimas1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėti prie biologinės įvairovės
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

Prisidėti prie stabdyti biologinės įvairovės, 
įskaitant žemės ūkio augalų įvairovę, 
mažėjimo stabdymo, gerinti ekosistemines 
paslaugas ir išsaugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

Or. sv
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Pakeitimas 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos, užtikrinti geresnį ekosisteminių 
paslaugų teikimą ir saugoti buveines bei 
kraštovaizdžius

Prisidėti prie biologinės įvairovės, 
įskaitant agrarinę biologinę įvairovę,
apsaugos nuo jos nykimo, užtikrinti 
geresnį ekosisteminių paslaugų teikimą ir 
saugoti buveines bei kraštovaizdžius

Or. en

Pagrindimas

ES, vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui, prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu sukurti žemės ūkio įvairovės rodiklį, pagal kurį būtų apskaičiuoja ES žemės ūkio 
paskirties žemės, kurioje vykdoma sėjomaina, dalis.

Pakeitimas 1583
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20 Geresnis ekosisteminių paslaugų 
teikimas. Naudojamų žemės ūkio 
naudmenų, kuriose yra kraštovaizdžio 
elementų, dalis 

I.20 Geresnis ekosisteminių paslaugų 
teikimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
kurioje yra kraštovaizdžio elementų ir 
pusiau natūrali augmenija, dalis

Or. en

Pakeitimas 1584
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis I.20

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20 Geresnis ekosisteminių paslaugų 
teikimas. Naudojamų žemės ūkio 
naudmenų, kuriose yra kraštovaizdžio 
elementų, dalis

I.20 Geresnis aplinkos apsaugos paslaugų 
teikimas. Naudojamų žemės ūkio 
naudmenų, kuriose yra kraštovaizdžio 
elementų ir ekologinės infrastruktūros, 
dalis

Or. en

Pagrindimas

Tai apimtų medžius, gyvatvores, tvenkinius, laukinių gėlių pievas ir kt.

Pakeitimas 1585
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20a Žemės ūkio biologinės įvairovės 
rodiklis, kuriuo nustatoma kultūrinių 
augalų rūšių veislių įvairovė

Or. en

Pagrindimas

ES, vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui, prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu sukurti žemės ūkio įvairovės rodiklį, pagal kurį būtų apskaičiuoja ES žemės ūkio 
paskirties žemės, kurioje vykdoma sėjomaina, dalis.

Pakeitimas 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.20a Laukinių apdulkintojų rodiklis

Or. en

Pakeitimas 1587
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20a Geros ekologinės būklės 
daugiamečių žolynų dalis

Or. en

Pakeitimas 1588
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20a Laukinių apdulkintojų populiacijos 
nykimo tendencijos stabdymas. Laukinių 
apdulkintojų, įskaitant bites ir plaštakes, 
indeksas

Or. en

Pagrindimas

Reikia paspartinti vykdomą techninį darbą, susijusį su laukinių apdulkintojų indeksu, ir 
suteikti jam prioritetą. Pastaraisiais dešimtmečiais smarkiai sumažėjo laukinių apdulkintojų 
populiacijų ir atsiranda požymių, kad tai turi įtakos žemės ūkio produkcijai. Todėl labai 
svarbu skirti prioritetą naujų rodiklių šioje srityje nustatymui, kuriuos reikia parengti iki 
2021 m.
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Pakeitimas 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20a Žemės ūkio biologinės įvairovės 
rodiklis, kuriuo nustatoma kultūrinių 
augalų rūšių veislių įvairovė

Or. en

Pagrindimas

ES, vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui, prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu sukurti žemės ūkio įvairovės rodiklį, pagal kurį būtų apskaičiuoja ES žemės ūkio 
paskirties žemės, kurioje vykdoma sėjomaina, dalis.

Pakeitimas 1590
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20a Didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymas. Didelės 
gamtinės vertės žemės ūkio paskirties 
žemės apimtis

Or. en

Pakeitimas 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20a Didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimas. Panaudotų žemės ūkio 
naudmenų, skirtų didelei gamtinei vertei 
kurti, procentinė dalis

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje BŽŪP nustatytas didelės gamtinės vertės konteksto rodiklis (#37), kuris taip pat 
yra poveikio rodiklis (#9). Kadangi didelės gamtinės vertės ūkininkavimas toks svarbus norint 
išlaikyti žemės ūkio (būtent ekstensyviosios gyvulininkystės) lygį prastesnės kokybės žemės 
ūkio paskirties žemėje ir išsaugoti jų biologinę įvairovę, ši sąvoka ir toliau turėtų būti 
naudojama kitoje BŽŪP kaip poveikio ir rezultatų rodiklis. Poveikio rodiklis atskleistų bendrą 
padėtį šalyje.

Pakeitimas 1592
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.20a Laukinių apdulkintojų rodiklis

Or. en

Pagrindimas

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.
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Pakeitimas 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20b Laukinių apdulkintojų rodiklis

Or. en

Pagrindimas

ES, vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui, prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu sukurti žemės ūkio įvairovės rodiklį, pagal kurį būtų apskaičiuoja ES žemės ūkio 
paskirties žemės, kurioje vykdoma sėjomaina, dalis.

Pakeitimas 1594
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.20b Laukinių apdulkintojų rodiklis

Or. en

Pagrindimas

Reikia paspartinti vykdomą techninį darbą, susijusį su laukinių apdulkintojų indeksu, ir 
suteikti jam prioritetą. Pastaraisiais dešimtmečiais smarkiai sumažėjo laukinių apdulkintojų 
populiacijų ir atsiranda požymių, kad tai turi įtakos žemės ūkio produkcijai. Todėl labai 
svarbu skirti prioritetą naujų rodiklių šioje srityje nustatymui, kuriuos reikėtų parengti iki 
2021 m.

Pakeitimas 1595
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.20 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.20b Žemės ūkio biologinės įvairovės 
rodiklis, kuriuo nustatoma kultūrinių 
augalų rūšių veislių įvairovė

Or. en

Pagrindimas

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Pakeitimas 1596
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.26

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.26 Miškų ekosistemų apsauga. Miško 
žemės, dėl kurios prisiimti valdymo 
įsipareigojimai remti kraštovaizdį, 
biologinę įvairovę ir ekosistemines 
paslaugas, dalis

R.26 Miškų ekosistemų apsauga. Miško 
žemės, dėl kurios prisiimti valdymo 
įsipareigojimai remti kraštovaizdį, 
biologinę įvairovę ir ekosistemines 
paslaugas, dalis, atsižvelgiant į ES 
biologinės įvairovės strategijos 
reikalavimus

Or. en

Pakeitimas 1597
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti 
biologinės įvairovės išsaugojimą arba 
atkūrimą, dalis 

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti 
biologinės įvairovės išsaugojimą arba 
atkūrimą, įskaitant didelės gamtinės vertės 
žemės ūkio paskirties žemę, dalis

Or. en

Pakeitimas 1598
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti 
biologinės įvairovės išsaugojimą arba 
atkūrimą, dalis

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti 
biologinės įvairovės išsaugojimą arba 
atkūrimą, dalis, atsižvelgiant į ES 
biologinės įvairovės strategijos 
reikalavimus

Or. en

Pakeitimas 1599
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27a Tvarios pasėlių biologinės 
įvairovės rėmimas. ES naudojamo žemės 
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ūkio paskirties ploto, kuriame vykdoma 
sėjomainą, dalis

Or. en

Pagrindimas

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Pakeitimas 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27a Tvarios pasėlių biologinės 
įvairovės rėmimas. ES naudojamo žemės 
ūkio paskirties ploto, kuriame vykdoma 
sėjomainą, dalis

Or. en

Pagrindimas

ES, vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui, prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu sukurti žemės ūkio įvairovės rodiklį, pagal kurį būtų apskaičiuoja ES žemės ūkio 
paskirties žemės, kurioje vykdoma sėjomaina, dalis.

Pakeitimas 1601
Pavel Poc
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27a Tvarios pasėlių biologinės 
įvairovės rėmimas. ES naudojamo žemės 
ūkio paskirties ploto, kuriame vykdoma 
sėjomainą, dalis

Or. en

Pagrindimas

ES, vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija (CBD) ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) Tarptautine sutartimi dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui, prisiėmė įsipareigojimus remti tausią pasėlių biologinę įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu sukurti žemės ūkio įvairovės rodiklį, pagal kurį būtų apskaičiuoja ES žemės ūkio 
paskirties žemės, kurioje vykdoma sėjomaina, dalis.

Pakeitimas 1602
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27a Buveinių ir rūšių išsaugojimas. 
žemės ūkio rūšių ir buveinių, saugomų 
pagal Direktyvas 92/43/EEB, 
2009/147/EB ir 2000/60/EB, palanki 
išsaugojimo būklė

Or. en

Pagrindimas

Paukščių ir buveinių direktyvose ir Vandens pagrindų direktyvoje reikalaujama apsaugoti 
pagrindines buveines ir rūšis. Stebėsena jau vykdoma. Žemės ūkio ir aplinkinių vietovių būklė 
yra blogiausia, dažniausiai dėl nepakankamo finansavimo.

Pakeitimas 1603
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27b Laukinių apdulkintojų populiacijos 
mažėjimo tendencijos stabdymas. 
Laukinių apdulkintojų, įskaitant bites ir 
plaštakes, indeksas

Or. en

Pakeitimas 1604
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27c Laukinių apdulkintojų populiacijos 
mažėjimo tendencijos stabdymas. 
Teritorijos, kuriose yra gamybinių ir 
negamybinių apdulkintojams palankių 
žemės naudmenų

Or. en

Pakeitimas 1605
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 d (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27d Žemės ūkio biologinės įvairovės 
skatinimas. Žemės ūkio paskirties plotų 
žemės, kuri paskirta negamybiniams 
objektams (9 GAAB) ir kurioje 
nenaudojami pesticidai, dalis
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Or. en

Pakeitimas 1606
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 e (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27e Priklausomybės nuo pesticidų 
mažinimas. Parduotų ir panaudotų 
pesticidų kiekiai (pesticidų statistika)

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėl tausiojo pesticidų naudojimo ir reglamente dėl pesticidų statistikos jau yra 
nuostatų, kurios gali būti naudojamos šiems kiekiams apskaičiuoti.

Pakeitimas 1607
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.27 f (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.27f Pesticidų naudojimo mažinimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kurioje 
taikoma integruotoji kenkėjų kontrolė, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 1608
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.28
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.28 „Natura 2000“ rėmimas. „Natura 
2000“ teritorijose esantis plotas, kurį 
įsipareigota saugoti, išlaikyti ir atkurti

R.28 „Natura 2000“ rėmimas. „Natura 
2000“ teritorijose esantis geros būklės
plotas, kurį įsipareigota saugoti, išlaikyti ir 
atkurti atsižvelgiant į prioritetinių veiksmų 
programas

Or. en

Pagrindimas

Dauguma žemės ūkio paskirties „Natura 2000“ teritorijų yra blogos būklės dėl nepakankamų 
išmokų, kuriomis skatinama jų apsauga.

Pakeitimas 1609
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.29

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.29 Kraštovaizdžio elementų 
išsaugojimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti įsipareigojimai tvarkyti 
kraštovaizdžio elementus, įskaitant 
gyvatvores, dalis

R.29 Kraštovaizdžio elementų ir 
ekologinės infrastruktūros išsaugojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti įsipareigojimai tvarkyti 
kraštovaizdžio elementus ir žaliąją 
infrastruktūrą, įskaitant gyvatvores ir 
medžius, dalis

Or. en

Pakeitimas 1610
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.29

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.29 Kraštovaizdžio elementų R.29 Kraštovaizdžio elementų 
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išsaugojimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti įsipareigojimai tvarkyti 
kraštovaizdžio elementus, įskaitant 
gyvatvores, dalis

išsaugojimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti įsipareigojimai tvarkyti 
kraštovaizdžio elementus, įskaitant 
gyvatvores ir kitą pusiau natūralią 
augmeniją, dalis

Or. en

Pakeitimas 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.29 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.29a Didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo skatinimas. Žemės ūkio 
naudmenų, dėl kurių prisiimti valdymo 
įsipareigojimai kurti didelę gamtinę vertę, 
procentinė dalis

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje BŽŪP nustatytas didelės gamtinės vertės konteksto rodiklis (#37), kuris taip pat 
yra poveikio rodiklis (#9). Kadangi didelės gamtinės vertės ūkininkavimas toks svarbus norint 
išlaikyti žemės ūkio (būtent ekstensyviosios gyvulininkystės) lygį prastesnės kokybės žemės 
ūkio paskirties žemėje ir išsaugoti jų biologinę įvairovę, ši sąvoka ir toliau turėtų būti 
naudojama kitoje BŽŪP kaip poveikio ir rezultatų rodiklis. Šiuo rezultatų rodikliu būtų 
sujungtos skirtingos BŽŪP priemonės (investicijos, susietoji parama, žolynų ir kraštovaizdžio 
elementų įsipareigojimai ir kt.), kuriomis prisidedama prie didelės gamtinės vertės 
išsaugojimo.

Pakeitimas 1612
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.29 a (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.29a Didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo rėmimas. Didelės gamtinės 
vertės žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
skiriama parama už didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo praktiką, apimtis

Or. en

Pakeitimas 1613
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.21

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1,21 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų 
ūkininkų skaičiaus pokyčiai

I.21 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas ir 
palankesnių sąlygų verslo plėtrai 
sudarymas. Jaunų ir naujų ūkininkų bei 
MVĮ skaičiaus pokyčiai

Or. en

Pakeitimas 1614
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.21

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1,21 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų 
ūkininkų skaičiaus pokyčiai

I.21 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas ir 
palankesnių sąlygų verslo plėtrai 
sudarymas. Jaunų ir naujų ūkininkų bei 
MVĮ skaičiaus pokyčiai

Or. en
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Pagrindimas

Taip pat reikėtų įtraukti naujai sukurtas įmones.

Pakeitimas1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ I.21 a rodiklis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.21a Pritraukti moteris ūkininkes

Or. sv

Pakeitimas 1616
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.21 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.21a Vabzdžių apdulkintojų 
populiacijos didinimo tendencijų 
gerinimas. Laukinių apdulkintojų rodiklis

Or. en

Pakeitimas 1617
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.30

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie 
kuria ūkius naudodamiesi pagal BŽŪP 
teikiama parama, skaičius

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie 
kuria ūkius ir steigia naujas įmones
naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama 
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parama, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Taip pat reikėtų įtraukti naujai sukurtas įmones.

Pakeitimas 1618
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.30

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie 
kuria ūkius naudodamiesi pagal BŽŪP 
teikiama parama, skaičius

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie 
kuria ūkius ir steigia naujas įmones
naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama 
parama, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiamos naujos įmonės, atsižvelgiant į konkretų tikslą, ne tik į kartų kaitą.

Pakeitimas1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R.30 a rodiklis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30a Didinti pagal BŽŪP paramą 
gaunančių moterų dalį

Or. sv

Pakeitimas 1620
Paul Brannen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.30 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30a Parama apdulkintojų 
populiacijoms. Žemės ūkio paskirties 
žemės ploto, kuriame taikomas 
apdulkintojams palankus valdymas, dalis

Or. en

Pakeitimas1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R.30 b rodiklis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.30b Jaunos moterys kaimo vietovėse. 
Didinti jaunų moterų*, gaunančių 
paramą žemės ūkio valdų ar įmonių 
steigimui pagal BŽŪP, dalį.

_____________________

* Amžiaus riba turi būti tokia pati, kaip 
nurodyta jaunųjų ūkininkų apibrėžtyje.

Or. sv

Pakeitimas 1622
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.22 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.22a Pievų drugelių populiacijos 
didinimas. Drugelių rodiklis
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Or. en

Pakeitimas 1623
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.25 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.25a Moterų ūkininkių pritraukimas. 
Moterų ūkininkių skaičiaus pokyčiai

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apskaičiuoti moterų ūkininkių skaičių.

Pakeitimas 1624
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.25 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.25b Indėlis į moterų užimtumo lygio 
didėjimą kaimo vietovėse. Moterų 
užimtumo lygio pokyčiai kaimo vietovėse

Or. en

Pagrindimas

Reikia įvertinti konkrečią moterų užimtumo padėtį kaimo vietovėse.

Pakeitimas 1625
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.25 d (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.25d Kaimo įtraukties skatinimas. 
Moterų pajamų pokyčiai kaimo vietovėse, 
moterų skurdo rodiklio pokyčiai kaimo 
vietovėse

Or. en

Pagrindimas

Skurdas turi skirtingą poveikį skirtingų lyčių žmonėms arba kaimo ir miesto vietovėse 
gyvenantiems žmonėms. Todėl svarbu nustatyti konkretų kaimo vietovėse gyvenančių moterų 
skurdo rodiklį.

Pakeitimas1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ R.31 a rodiklis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.31a Moterų užimtumo kaimo vietovėse 
didinimas. Moterų darbo vietų skaičius 
projektuose, kuriems skiriamas BŽŪP 
finansavimas.

Or. sv

Pakeitimas 1627
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.33

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.33 Kaimo ekonomikos skaitmeninimas. 
Kaimo gyventojų, dalyvaujančių 
remiamoje Pažangiųjų kaimų strategijoje, 
dalis

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en
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Pakeitimas 1628
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.33

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.33 Kaimo ekonomikos skaitmeninimas. 
Kaimo gyventojų, dalyvaujančių 
remiamoje Pažangiųjų kaimų strategijoje, 
dalis

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en

Pakeitimas 1629
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.35 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R35a Lyčių lygybės didinimas: moterų 
ūkininkių, kurios kuria ūkius 
naudodamosi pagal BŽŪP teikiama 
parama, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Turime apskaičiuoti naujiems ūkiams kurti teikiamos paramos gavėjų pasiskirstymą pagal 
lytį.

Pakeitimas 1630
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.35 a (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R35a Socialinės įtraukties skatinimas. 
Kaimo vietovių gyventojų, įtrauktų į 
pagrindines strategijas, dalis

Or. en

Pakeitimas 1631
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.35 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.35b Ekonomikos augimas ir darbo 
vietų kūrimas kaimo vietovėse. naujų 
darbo vietų kūrimas moterims 
įgyvendinant remiamus projektus

Or. en

Pakeitimas 1632
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.35 c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.35c Socialinės įtraukties skatinimas. 
mažumų atstovių ir (arba) pažeidžiamoms 
grupėms priklausančių moterų, kurios 
naudojasi remiamais socialinės įtraukties 
projektais, skaičius, smulkiųjų ūkininkų 
skaičius pagal Eurostato apibrėžtis

Or. en
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Pakeitimas 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.26 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.26a Tausus veterinarinių produktų 
gyvuliams naudojimas. 
Pardavimas / naudojimas maistiniams 
gyvūnams

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir perspėjimus. Daugiau informacijos žr. 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).

Pakeitimas 1634
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.26 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.26a: Tausus veterinarinių produktų 
gyvuliams naudojimas. Veterinarinių 
produktų pardavimas ir naudojimas 
maistui skirtiems gyvūnams

Or. en

Pagrindimas

Veterinariniai produktai taip pat gali kelti pavojų bičių sveikatai ir aplinkai. Todėl šiems 
produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir perspėjimus (https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).
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Pakeitimas 1635
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.26 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.26a Tvarus veterinarinių produktų 
naudojimas ir veterinarinių vaistų 
prevencinis naudojimas. 
Pardavimas / naudojimas maistiniams 
gyvūnams

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Dėl to 
naudojant biocidus ir veterinarinius produktus reikėtų atsižvelgti į tas pačias pesticidams 
taikomas taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.26 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.26a Tausus veterinarinių produktų 
veisiant gyvulius naudojimas. Pardavimas 
ir (arba) naudojimas maistiniams 
gyvūnams

Or. sv

Pakeitimas 1637
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.26 a (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.26a Tausus veterinarinių produktų 
gyvuliams naudojimas. 
Pardavimas / naudojimas maistiniams 
gyvūnams

Or. en

Pakeitimas1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Mažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką ir poveikį**

I.27 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Mažinti pesticidų naudojimą**

Or. sv

Pakeitimas 1639
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27 Tausus pesticidų naudojimas (TPN).
Mažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką ir poveikį**

I.27 Mažesnis pesticidų naudojimas (TPN).
Mažinti pesticidų naudojimą ir 
priklausomybę nuo jų**

Or. en

Pakeitimas 1640
Merja Kyllönen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Mažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką ir poveikį**

I.27 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Mažinti priklausomybę nuo pesticidų**

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Dėl to 
naudojant biocidus ir veterinarinius produktus reikėtų atsižvelgti į tas pačias pesticidams 
taikomas taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27 Tausus pesticidų naudojimas 
(TPN). Mažinti pesticidų naudojimo 
keliamą riziką ir poveikį**

I.27 Tausus pesticidų naudojimas 
(TPN). Mažinti priklausomybę nuo
pesticidų**

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. Daugiau 
informacijos žr. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).

Pakeitimas 1642
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27 Tausus pesticidų naudojimas 
(TPN). Mažinti pesticidų naudojimo 
keliamą riziką ir poveikį**

I.27 Tausus pesticidų naudojimas 
(TPN). Mažinti priklausomybę nuo
pesticidų**

Or. en

Pakeitimas 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27a Tausus biocidų naudojimas 
(TPN). Mažinti priklausomybę nuo
biocidų

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. Daugiau 
informacijos žr. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).

Pakeitimas 1644
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27a Tausus biocidų naudojimas 
(TPN). Mažinti priklausomybę nuo
biocidų

Or. en
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Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl šioje 
srityje šiems produktams taikomiems rodikliams, kuriuos reikėtų parengti iki 2021 m., reikia 
taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ I.27 b rodiklis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27b Tausus biocidų naudojimas. 
Mažinti biocidų naudojimą

Or. sv

Pakeitimas 1646
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27a Naujas tausus biocidų naudojimas. 
Mažinti priklausomybę nuo biocidų

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Dėl to 
naudojant biocidus ir veterinarinius produktus reikėtų atsižvelgti į tas pačias pesticidams 
taikomas taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas 1647
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.27 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.27a Sąnaudų mažinimas. Mažesnis 
biocidų naudojimas

Or. en

Pagrindimas

Biocidiniai produktai taip pat gali kelti pavojų aplinkai. Todėl šiems produktams reikia taikyti 
tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Pakeitimas1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.28 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.28a Esamų teisės aktų gyvūnų gerovės 
srityje nesilaikymo mažinimas (Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009, Tarybos 
direktyva 2007/43/EB, Tarybos direktyva 
1999/74/EB) vienam gyvūnui valstybėje 
narėje

Or. sv

Pakeitimas1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Poveikio rodikliai“ rodiklis I.28 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I.28b Gyvūnų tankio pagal rūšį valstybėje 
narėje matavimas
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Or. sv

Pakeitimas 1650
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.36 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.36a Mažesnis veterinarinių produktų 
naudojimas. Mažesnis parduodamų 
antibiotikų kiekis, sutartinių ūkinių 
gyvūnų, kuriems taikomi remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apriboti 
veterinarinių produktų naudojimą, dalis

Or. en

Pakeitimas 1651
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.36 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.36a Tausus veterinarinių produktų 
naudojimas. Gyvulių vienetų, kuriems 
taikomi remiami veiksmai, skirti riboti 
veterinarinių vaistų naudojimą 
(prevencija / mažinimas), dalis siekiant 
sumažinti šių produktų riziką ir poveikį

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Dėl to 
naudojant biocidus ir veterinarinius produktus reikėtų atsižvelgti į tas pačias pesticidams 
taikomas taisykles ir atsargumo priemones.



PE632.119v03-00 54/135 AM\1175106LT.docx

LT

Pakeitimas1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ rodiklis R.36 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.36a Tausus veterinarinių produktų 
naudojimas. Gyvulių, kuriems taikomi 
remiami konkretūs veiksmai, siekiant 
apriboti veterinarinių produktų 
naudojimą (prevencija ir (arba) 
mažinimas), siekiant sumažinti šių 
produktų keliamą riziką ir neigiamą 
poveikį, dalis

Or. sv

Pakeitimas 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.36 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.36a Tausus veterinarinių produktų 
naudojimas. Gyvulių vienetų, kuriems 
taikomi remiami veiksmai, skirti riboti 
veterinarinių vaistų naudojimą 
(prevencija / mažinimas), dalis siekiant 
sumažinti šių produktų riziką ir poveikį

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. Daugiau 
informacijos žr. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).
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Pakeitimas 1654
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.36 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.36a Tausus veterinarinių produktų 
naudojimas. Gyvulių vienetų, kuriems 
taikomi remiami veiksmai, skirti riboti 
veterinarinių vaistų naudojimą, dalis 
siekiant sumažinti šių produktų riziką ir 
poveikį

Or. en

Pakeitimas1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ rodiklis R.37

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais užtikrinamas tausus pesticidų 
naudojimas, siekiant sumažinti pesticidų 
keliamą riziką ir poveikį, dalis

R.37 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinama priklausomybė nuo 
pesticidų naudojimo, dalis

Or. sv

Pakeitimas 1656
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais užtikrinamas tausus pesticidų 
naudojimas, siekiant sumažinti pesticidų 
keliamą riziką ir poveikį, dalis

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kurioje
taikoma integruotoji kenkėjų kontrolė, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 1657
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės 
ūkio paskirties žemės, kuriai taikomi 
remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
užtikrinamas tausus pesticidų 
naudojimas, siekiant sumažinti pesticidų 
keliamą riziką ir poveikį, dalis

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės 
ūkio paskirties žemės, kuriai taikomi 
remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
mažinama priklausomybė nuo pesticidų, 
dalis

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. Daugiau 
informacijos žr. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).

Pakeitimas 1658
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės 
ūkio paskirties žemės, kuriai taikomi 
remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
užtikrinamas tausus pesticidų naudojimas, 
siekiant sumažinti pesticidų keliamą 
riziką ir poveikį, dalis**

R.37 Mažesnis pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinamas pesticidų naudojimas ir 
priklausomybė nuo jų, dalis**

Or. en

Pakeitimas 1659
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais užtikrinamas tausus pesticidų 
naudojimas, siekiant sumažinti pesticidų 
keliamą riziką ir poveikį, dalis

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinama priklausomybė nuo
pesticidų, dalis

Or. en

Pakeitimas 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės 
ūkio paskirties žemės, kuriai taikomi 
remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
užtikrinamas tausus pesticidų 
naudojimas, siekiant sumažinti pesticidų 
keliamą riziką ir poveikį, dalis 

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės 
ūkio paskirties žemės, kuriai taikomi 
remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
mažinama priklausomybė nuo pesticidų, 
dalis
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Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. Daugiau 
informacijos žr. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf). 

Pakeitimas 1661
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais užtikrinamas tausus pesticidų 
naudojimas, siekiant sumažinti pesticidų 
keliamą riziką ir poveikį, dalis

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinama priklausomybė nuo
pesticidų, dalis

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Dėl to 
naudojant biocidus ir veterinarinius produktus reikėtų atsižvelgti į tas pačias pesticidams 
taikomas taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas 1662
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37a Laipsniškas biocidų naudojimo 
atsisakymas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
kuriai taikomi remiami konkretūs 
veiksmai, kuriais mažinama 
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priklausomybė nuo biocidų, dalis

Or. en

Pagrindimas

Biocidai, naudojami žemės ūkyje, neigiamai veikia bites, todėl jų naudojimas turėtų būti 
sumažintas.

Pakeitimas1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultato rodikliai“ rodiklis R.37 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37a Tausus biocidų naudojimas. 
Dirbamos žemės dalis. Dirbamos žemės 
dalis, kuriai taikomi remiami konkretūs 
veiksmai, kuriais užtikrinamas 
priklausomybės nuo biocidų naudojimo 
mažinimas

Or. sv

Pakeitimas 1664
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R37a Tausus pesticidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinama priklausomybė nuo
biocidų, dalis

Or. en
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Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Dėl to 
naudojant biocidus ir veterinarinius produktus reikėtų atsižvelgti į tas pačias pesticidams 
taikomas taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37a Tausus biocidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinama priklausomybė nuo
biocidų, dalis

Or. en

Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl 
šiems produktams reikia taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones. Daugiau 
informacijos žr. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf).

Pakeitimas 1666
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Rezultatų rodikliai“ rodiklis R.37 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

R.37a Tausus biocidų naudojimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, kuriai 
taikomi remiami konkretūs veiksmai, 
kuriais mažinama priklausomybė nuo
biocidų, dalis

Or. en
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Pagrindimas

Biocidai ir veterinariniai produktai taip pat gali kelti grėsmę biologinei įvairovei. Todėl šioje 
srityje šiems produktams taikomiems rodikliams, kuriuos reikėtų parengti iki 2021 m., reikia 
taikyti tas pačias taisykles ir atsargumo priemones.

Pakeitimas1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Konkretūs ES tikslai“ 9 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užtikrinti gyvūnų gerovę pagal Sutarties 
13 straipsnį, geriausius galimus 
mokslinius tyrimus ir žinias bei 
visuomenės poreikius

Or. sv

Pakeitimas 1668
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų 
skaičius

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų 
skaičius ir žemės ūkio valdų galutinių 
paramos gavėjų skaičius

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama sumažinti koncentraciją (dėl sumažėjusio paramos gavėjų skaičiaus 
prarandama ūkių).

Pakeitimas 1669
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17 Projektų, kuriais remiami genetiniai 
ištekliai, skaičius

O.17: Ūkininkų, gaunančių susietąsias 
pajamas, susijusias su gamyba, apimančia 
genetinių išteklių, įskaitant retąsias 
gyvūnų veisles, išsaugojimą ir tvarų 
naudojimą, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. Todėl šio reglamento 
pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos rodiklius. Šis 
produkcijos rodiklis yra susijęs su reglamento 30 straipsniu ir siūlomais pakeitimais 
(susietosios pajamos gali būti panaudotos bet kuriam sektoriui ar veiklai, jei tai susiję su 
genetinių išteklių išsaugojimu ir tvariu naudojimu).

Pakeitimas 1670
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17a Intervencinių priemonių, kuriomis 
remiami maisto ir žemės ūkio genetinių 
išteklių išsaugojimo arba genetinės 
auginamų augalų įvairovės didinimo 
veiksmai, skaičius vaisių ir daržovių 
sektoriuje

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 43 straipsniu ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės vaisių ir daržovių sektoriuje).
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Pakeitimas 1671
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17b Augalų veisimo programų, skirtų 
didelei vaisių ir daržovių sektoriaus 
genetinei įvairovei palaikyti, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 43 straipsniu ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės vaisių ir daržovių sektoriuje).

Pakeitimas 1672
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17c Ekologinių augalų veisimo 
programų vaisių ir daržovių sektoriuje 
skaičius

Or. en

Pagrindimas

Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 42 straipsniu ir siūlomais pakeitimais 
(intervencinės priemonės vaisių ir daržovių sektoriuje).

Pakeitimas 1673
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 d (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17d Augalų veisimo programų, skirtų 
mažų sąnaudų žemės ūkiui vaisių ir 
daržovių sektoriuje, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Šis produkto rodiklis susijęs su reglamento 42 straipsniu ir siūlomais pakeitimais 
(intervencinės priemonės vaisių ir daržovių sektoriuje).

Pakeitimas 1674
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 e (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17e Intervencinių priemonių, kuriomis 
remiami bičių genetinės įvairovės 
didinimo veiksmai, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 49 straipsniu ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės bitininkystės sektoriuje).

Pakeitimas 1675
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 f (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17f Intervencinių priemonių, kuriomis 
remiami vynuogynų genetinės įvairovės 
didinimo veiksmai, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 52 straipsniu ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės vynininkystės sektoriuje).

Pakeitimas 1676
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 g (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17g Intervencinių priemonių, kuriomis 
remiami apynių genetinės įvairovės 
didinimo veiksmai, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 55 straipsniu ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės apynių sektoriuje).

Pakeitimas 1677
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 h (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17h Intervencinių priemonių, kuriomis 
remiami alyvuogių genetinės įvairovės 
didinimo veiksmai, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 56 straipsniu ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje).

Pakeitimas 1678
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.17 i (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.17i Intervencinių priemonių, kuriomis 
remiami maistui ir žemės ūkiui naudingų 
augalų ir gyvūnų genetinės įvairovės 
išsaugojimo ir didinimo veiksmai, skaičius

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl O.17 produkto rodiklio nėra susijęs su jokia reglamento nuostata. 
Todėl šio reglamento pakeitimai suteikia galimybę tiksliau apibrėžti tokio tipo produkcijos 
rodiklius. Šis produkto rodiklis yra susijęs su reglamento 59 ir 60 straipsniais ir siūlomais 
pakeitimais (intervencinės priemonės „kituose sektoriuose“).

Pakeitimas 1679
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 GAAB Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu valstybės 
narės apibrėžtu lygmeniu

Or. pl

Pakeitimas 1680
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas ekologijos požiūriu tvariu 
regioniniu arba subregioniniu 
daugiamečių žolynų ir žemės ūkio 
paskirties žemės santykiu. Šis santykis 
turėtų mažėti ne daugiau kaip 5 proc., 
palyginti su valstybių narių nustatytinais, 
ankstesniais nei ataskaitiniais 2019 m., 4 
straipsnyje nurodytus daugiamečių žolynų 
plotus padalijus iš žemės ūkio paskirties 
žemės bendro ploto

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1681
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 GAAB Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu

Kaip valstybių narių turima pasirinkimo 
galimybė, daugiamečių žolynų išlaikymas, 
grindžiamas daugiamečių žolynų ir žemės 
ūkio paskirties žemės santykiu

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse taisyklės dėl daugiamečių pievų kelia nerimą. Panašius tikslus būtų 
galima geriau remti pagal II ramstį. Visiems vienodas principas nėra veiksmingas ir gali netgi 
turėti neigiamą poveikį klimatui ir aplinkai valstybėse narėse, kuriose daugiametės pievos yra 
retos dėl agronominių sąlygų.

Pakeitimas 1682
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apsaugos nuo žemės naudojimo paskirties 
keitimo kita naudojimo žemės ūkio 
reikmėms paskirtimi bendroji priemonė, 
kuria siekiama išsaugoti anglies sankaupas

Apsaugos nuo arimo ir atsėjimo arba
žemės naudojimo paskirties keitimo kita 
naudojimo žemės ūkio reikmėms 
paskirtimi bendroji priemonė, kuria 
siekiama išsaugoti anglies sankaupas

Or. en

Pagrindimas

Arimo metu iš dirvožemio struktūros išskiriama anglis. Bet kokia rezultatais pagrįsta 
priemonė, skirta anglies išskyrimui, neturi būti naudojama vietovėse, kurios gali būti 
„atnaujintos“ (t. y. ariamos ir atsodinamos) ir kurios vis dar laikomos „daugiametėmis“ 
ganyklomis; dėl to prarandama bet kokia klimatinė nauda (anglies dioksido absorbavimas) 
arba nauda biologinei įvairovei (biologinės įvairovės kaupimasis žolynuose). Dėl tos pačios 
priežasties nėra naudinga skaičiuoti atnaujintas pievas kaip „daugiametes“ siekiant išlaikyti 
pievų / ariamos žemės santykį.

Pakeitimas 1683
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Veiksminga šlapynių ir durpynų apsauga

Or. en

Pagrindimas

Tai reikalinga angliai išlaikyti žemėje; kitaip jos išskyrimas prisideda prie išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir visuotinio atšilimo. ES šlapynės ir durpynai yra 
labai svarbūs siekiant laikytis ES klimato įsipareigojimų.

Pakeitimas 1684
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Kaip valstybių narių turima pasirinkimo 
galimybė, tinkamos šlapynių ir durpynų 
priežiūros priemonės

Or. en

Pagrindimas

Kaip valstybių narių turima pasirinkimo galimybė, tinkamos šlapynių ir durpynų priemonės 
Šlapynės ir durpynai yra ypač paplitę tam tikrose valstybėse narėse ir tam tikruose atitinkamų 
valstybių narių regionuose. Siūlomas reikalavimas pastatytų ūkininkus į nevienodą padėtį tiek ES, 
tiek kiekvienoje kitoje šalyje. Todėl šis reikalavimas turėtų būti savanoriškas valstybėms narėms, 
o valstybės narės galėtų remti klimatui palankias priemones, susijusias su šlapynėmis ir 
durpynais, pagal II ramsčio priemones.

Pakeitimas 1685
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 2 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Šlapynių ir durpynų zonų išlaikymas

Or. en

Pakeitimas 1686
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Minimali šlapynių ir durpynų apsauga

Or. pl

Pagrindimas

Su šia sritimi susijusį kompleksinio susiejimo reikalavimą pagal pirmąjį ramstį reikėtų taikyti 
tik minimaliai durpynų ir šlapynių apsaugai (pvz., draudimui juos keisti arba arti). Tačiau 
tokių plotų valdymui / išsaugojimui turėtų būti taikomos antrojo ramsčio priemonės, kadangi 
jos geriausiai tinka šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 1687
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga 
taikant bent šias priemones:

– draudimas sėti lauko kultūras 
organiniuose dirvožemiuose ir 
užliejamose teritorijose (ne vėliau kaip iki 
finansavimo laikotarpio pabaigos),
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– žolynų suarimas ir draudimas 
keisti jų paskirtį,

– draudimas naudoti kitas sausinimo 
priemones (datos taisyklė).

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1688
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama šlapynių ir durpynų apsauga Šlapynių ir durpynų zonų išlaikymas

Or. en

Pakeitimas 1689
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio, kuriame gausu anglies, 
apsauga

Dirvožemio, kuriame gausu anglies, zonų 
išlaikymas

Or. en

Pakeitimas 1690
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 2 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio, kuriame gausu anglies, 
apsauga

Dirvožemio, kuriame gausu anglies, 
apsauga, pagal kurią durpynus galima 
apdirbti ne daugiau kaip 60 cm gylyje;

Or. en

Pakeitimas 1691
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio, kuriame gausu anglies, 
apsauga

Dirvožemio, kuriame gausu anglies, 
išlaikymas

Or. en

Pakeitimas 1692
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas, oro taršos mažinimas

Or. en

Pakeitimas 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 a GAAB (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a GAAB Didžiausias suleidimo 
tankumas

Or. en

Pagrindimas

Europoje reikia sumažinti suleidimo tankumą, kad būtų sumažintas nepageidaujamas 
sektoriaus poveikis klimatui ir biologinei įvairovei. Dabartinis vidutinis suleidimo tankumas 
ES – 0,7 gyvulių vienetų viename hektare, ir šiuo pakeitimu siekiama, kad šis vidurkis taptų 
nauja riba ir taip būtų sumažintas bendras gyvulių tankumas Europoje.

Pakeitimas 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 a GAAB (naujo) pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

žemės ūkio paskirties žemėje neviršijama 
0,7 gyvulių vienetų viename hektare riba

Or. en

Pagrindimas

Europoje reikia sumažinti suleidimo tankumą, kad būtų sumažintas nepageidaujamas 
sektoriaus poveikis klimatui ir biologinei įvairovei. Dabartinis vidutinis suleidimo tankumas 
ES – 0,7 gyvulių vienetų viename hektare, ir šiuo pakeitimu siekiama, kad šis vidurkis taptų 
nauja riba ir taip būtų sumažintas bendras gyvulių tankumas Europoje.

Pakeitimas 1695
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 VR Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB, 

nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus,

nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus,

11 straipsnio 3 dalies e ir h punktai dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) 
kontrolės privalomųjų reikalavimų

11 straipsnio 3 dalies e ir h punktai dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) 
kontrolės privalomųjų reikalavimų

4 ir 11 straipsniai dėl sunaudojamo 
vandens kiekio skaitiklių naudojimo upės 
baseino ribose

Or. en

Pagrindimas

Tai buvo GAAB sąlyga ankstesnėse nuostatose ir jau yra patikrinta daugelyje valstybių narių. 
Kadangi tikimasi vis karštesnių ir sausesnių vasarų, reikia užtikrinti, kad visiems užtektų 
vandens, taip pat siekiama užtikrinti, kad nebūtų išeikvoti vandens rezervuarai, dėl ko išsenka 
vandeningieji sluoksniai daugelyje regionų. Upių baseinų valdymo planai jau taikomi visoje 
ES, todėl yra pritaikyti vietos ir regionų poreikiams.

Pakeitimas 1696
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus

11 straipsnio 3 dalies e ir h punktai dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) 
kontrolės privalomųjų reikalavimų

11 straipsnio 3 dalies e, h, j ir k punktai dėl 
pasklidųjų taršos šaltinių (fosfatų) 
kontrolės privalomųjų reikalavimų

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.
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Pakeitimas 1697
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 VR pagrindinis standarto tikslas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vandens taršos ir eutrofikacijos 
mažinimas, vandens kokybės didinimas ir 
geros vandens telkinių ir požeminio 
vandens būklės siekimas

Or. en

Pakeitimas 1698
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

4 ir 5 straipsniai 5 straipsnis

Or. pl

Pagrindimas

Tarybos direktyvos 91/676/ EEB (Nitratų direktyvos) 4 ir 5 straipsniai laikomi reikalavimų 
pagrindu pagal VR2. Kadangi 4 straipsniu valstybės narės įpareigojamos nustatyti geros 
žemės ūkio praktikos taisykles, ūkininkų įgyvendinamas savanoriškumo principu, atrodo, kad 
šiam straipsniui neturėtų būti taikomas kompleksinio susiejimo reikalavimas.

Pakeitimas 1699
Susanne Melior



PE632.119v03-00 76/135 AM\1175106LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

4 ir 5 straipsniai 4 ir 5 straipsniai ir gerosios žemės ūkio 
praktikos standartų, kurie taikomi 
Direktyvos 91/676/EEB IIa priede 
nurodytiems punktams ir Direktyvos 
91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalyje ir kitur 
nustatytoms pažeidžiamoms zonoms, 
įgyvendinimas

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1700
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo skirsnio „Dirvožemis (apsauga ir kokybė). Reikalavimai ir standartai“, 2 a 
VR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a VR Direktyva [Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva XXX dėl tam tikrų 
plastikinių gaminių poveikio aplinkai 
mažinimo]. Siūlomas draudimas naudoti 
biologiškai skaidų plastiką (negalėtų būti 
naudojamas jokioje žemės ūkio 
taikomojoje srityje)

Or. en

Pagrindimas

Jeigu Direktyvoje nenustatytas joks reikalavimas, draudimas naudoti biologiškai skaidų 
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plastiką, kuris nuodingas dirvožemiui ir neatitinka savo paskirties saugiai suirti aplinkoje, 
bus pasiūlytas kaip GAAB.

Pakeitimas 1701
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apsaugos juostų įrengimas palei 
vandentakius

Apsaugos juostų įrengimas palei 
vandentakius nenaudojant agrocheminių 
medžiagų

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos juostos yra veiksmingos, mažinant vandentakių užterštumą, bet jas galima naudoti 
tik biologinės įvairovės skatinimo tikslais, jei yra uždraustas pesticidų naudojimas.

Pakeitimas 1702
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apsaugos juostų išilgai vandentakių 
įrengimas1

Apsaugos juostų išilgai vandentakių 
įrengimas nenaudojant pesticidų ar trąšų 
ir apdulkintojus dominančiuose 
augaluose, prireikus, įskaitant medžius1

______________________ ______________________
1 Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal 
Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, 
ir už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos 
juostose turi būti laikomasi bent 
reikalavimų, susijusių su netoli vandens 
šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, 
kaip nurodyta Direktyvos 91/676/EEB II 
priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi 

1 Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal 
Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, 
ir už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos 
juostose turi būti laikomasi bent 
reikalavimų, susijusių su netoli vandens 
šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, 
kaip nurodyta Direktyvos 91/676/EEB II 
priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi 
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būti taikomi pagal valstybių narių veiksmų 
programas, sudarytas pagal Direktyvos 
91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.

būti taikomi pagal valstybių narių veiksmų 
programas, sudarytas pagal Direktyvos 
91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas naudoti pesticidus ir trąšas sudaro galimybę apsaugos juostomis aplinkai teikti 
kuo didesnę naudą. Be to, apsaugos juostos medžiuose yra veiksminga priemonė, kuria pvz., 
suteikiama vertinga buveinė laukiniams gyvūnams ir remiama biologinė įvairovė.

Pakeitimas 1703
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apsaugos juostų išilgai vandentakių 
įrengimas1

Ne mažesnio kaip 3 m pločio apsaugos 
juostų, kuriose negalima naudoti trąšų ir 
augalų apsaugos priemonių, arba ne 
mažesnio kaip 6 m pločio apsaugos juostų 
antrosios kategorijos vandenims, kai 
naudoti trąšas ir pesticidus draudžiama 
pirmuosiuose 3 m, išilgai vandentakių 
įrengimas1

______________________ ______________________

1 Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal 
Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, 
ir už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos 
juostose turi būti laikomasi bent 
reikalavimų, susijusių su netoli vandens 
šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, 
kaip nurodyta Direktyvos 91/676/EEB II 
priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi 
būti taikomi pagal valstybių narių veiksmų 
programas, sudarytas pagal Direktyvos 
91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.

1 Pažeidžiamose zonose, nustatytose pagal 
Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 dalį, 
ir už jų ribų įrengtose GAAB apsaugos 
juostose turi būti laikomasi bent 
reikalavimų, susijusių su netoli vandens 
šaltinių esančių dirvų tręšimo sąlygomis, 
kaip nurodyta Direktyvos 91/676/EEB II 
priedo A punkto 4 papunktyje, kurie turi 
būti taikomi pagal valstybių narių veiksmų 
programas, sudarytas pagal Direktyvos 
91/676/EEB 5 straipsnio 4 dalį.

Or. de
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Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1704
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Upių vagų apsauga nuo taršos ir nuotėkio Upių vagų, vandens gręžinių ir vandens 
organizmų ar ekosistemų apsauga nuo 
taršos, toksiškumo ir nuotėkio

Or. en

Pakeitimas 1705
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Upių vagų apsauga nuo taršos ir nuotėkio Upių vagų, apdulkintojų ir vandens 
organizmų ir (arba) ekosistemų apsauga 
nuo taršos, toksiškumo ir nuotėkio

Or. en

Pagrindimas

Draudimas naudoti pesticidus ir trąšas sudaro galimybę apsaugos juostomis aplinkai teikti 
kuo didesnę naudą. Be to, apsaugos juostos medžiuose yra veiksminga priemonė, kuria pvz., 
suteikiama vertinga buveinė laukiniams gyvūnams ir remiama biologinė

Pakeitimas 1706
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 5 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Tokio sudėtingo sprendimo, kaip tvaraus maistingųjų medžiagų valdymo priemonės, 
įgyvendinimas yra nepagrįstas. Dėl šio standarto susidarys pernelyg didelės administracinės 
išlaidos ir našta. Įpareigojus visus ūkininkus taikyti šias prievoles, padidės su jų įgyvendinimu 
susijusios išlaidos ir sąnaudos.

Pakeitimas 1707
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas2

Kaip valstybių narių turima pasirinkimo 
galimybė, ūkių tvarumo priemonės maisto 
medžiagų naudojimui valdyti naudojimas2

____________________ ____________________

2 Šią priemonę privalo sudaryti bent 
šie elementai ir funkcijos: 

2 Šią priemonę privalo sudaryti bent 
šie elementai ir funkcijos: 

a) elementai: a) elementai:

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;•

nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;•

nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• visas maisto medžiagų balansas; • visas maisto medžiagų balansas;
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b) funkcijos: b) funkcijos: 

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• modulinė struktūra ir galimybė 
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• modulinė struktūra ir galimybė 
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų savanoriškai taikyti ūkių tvarumo priemonę maisto medžiagų 
naudojimui valdyti. Būtų svarbu, kad valstybės narės ūkininkams galėtų kompensuoti 
papildomas išlaidas pagal II ramsčio priemones. Todėl vietoj paramos sąlygų šie tikslai 
turėtų būti papildyti II ramstyje arba kaip valstybėms narėms teikiant konsultavimo 
ūkininkavimo klausimais paslaugas alternatyva (13 straipsnis). Bet kuriuo atvejus vietoj ūkių 
tvarumo priemonės maisto medžiagų naudojimui valdyti valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama į savo jau turimą programinę įrangą įtraukti reikiamas operacijas. 

Pakeitimas 1708
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas2

Ūkių tvarumo priemonių sąnaudoms 
mažinti naudojimas, taip pat dirvožemio 
biotos bei drėkinimo stebėjimo priemonių 
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naudojimas

______________________
2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos: 

a) elementai:

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;

• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• visas maisto medžiagų balansas;

b) funkcijos: 

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• modulinė struktūra ir galimybė 
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

Or. en

Pagrindimas

Ūkio tvarumo priemonė turėtų apimti visas žemės ūkio sąnaudas, o ne tik maistines 
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medžiagas, taip pat suteikti galimybę ūkininkams valdyti ir skatinti gyvybę ir viršutinio 
dirvožemio sluoksnio kūrimą savo žemėje. 

Pakeitimas 1709
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas2

Ūkių tvarumo priemonės naudojimas2

______________________ ______________________
2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos: 

2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos: 

a) elementai: a) elementai:

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;

• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais; ir pesticidų 
bei veterinarinių produktų naudojimu;

• visas maisto medžiagų balansas; • visas maisto medžiagų balansas;

b) funkcijos: b) funkcijos: 

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• modulinė struktūra ir galimybė • modulinė struktūra ir galimybė 
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toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

Or. en

Pagrindimas

Ūkių tvarumo priemonė maisto medžiagų naudojimui valdyti turėtų apimti visas žemės ūkyje 
naudojamas cheminės medžiagas, įskaitant pesticidus, biocidus arba veterinarinius 
produktus.

Pakeitimas 1710
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas2

Maisto medžiagų subalansavimas 
naudojant ūkių tvarumo priemones 
maisto medžiagų2 ir augalų apsaugos 
priemonių naudojimui valdyti

______________________ ______________________
2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos:

2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos:

a) elementai a) elementai

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;
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• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• visas maisto medžiagų balansas. • visas maisto medžiagų balansas.

b) funkcijos b) funkcijos

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros / vadovaujančiosios institucijos 
ir ūkininkų bendravimas;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros / vadovaujančiosios institucijos 
ir ūkininkų bendravimas;

• modulinė struktūra ir galimybė 
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• modulinė struktūra ir galimybė
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis;

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis;

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1711
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas2

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas2

ūkininkavimo sistemose su daugiau nei 
40 kg N/ha
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______________________ ______________________
2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos: 

2 Šią priemonę privalo sudaryti bent šie 
elementai ir funkcijos: 

a) elementai: a) elementai:

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• atitinkama informacija apie ūkius 
pagal IAKS ir ŽSIS;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija, gauta išanalizavus 
dirvožemio ėminius, pagal atitinkamą 
erdvės ir laiko skalę;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;

• informacija apie atitinkamą 
valdymo praktiką, pasėlių istoriją ir su 
derlingumu susijusius tikslus;

• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais;

• nuorodos, susijusios su maisto 
medžiagų valdymo ūkyje teisiniais 
apribojimais ir reikalavimais; 

• visas maisto medžiagų balansas; • visas maisto medžiagų balansas;

b) funkcijos: b) funkcijos: 

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• automatinis duomenų iš įvairių 
šaltinių (IAKS, ŽSIS, ūkininkų teikiami 
duomenys, dirvožemio analizės duomenys 
ir kt.) įtraukimas, kiek tai įmanoma, kad 
ūkininkams nereikėtų kelis kartus pateikti 
tų pačių duomenų;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• leidžiamas abipusis mokėjimo 
agentūros ir (arba) vadovaujančiosios 
institucijos ir ūkininkų bendravimas;

• modulinė struktūra ir galimybė 
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• modulinė struktūra ir galimybė 
toliau remti tvarumo tikslus (pvz., 
išmetamųjų teršalų valdymą, 
vandentvarką);

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• ES duomenų sąveikumo, atvirumo 
ir pakartotinio naudojimo principų 
laikymasis; 

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

• duomenų saugumo ir privatumo 
garantijos, atitinkančios geriausius 
dabartinius standartus.

Or. en

Pakeitimas 1712
Merja Kyllönen
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darnus maisto medžiagų valdymas Darnus maisto medžiagų, pesticidų ir 
veterinarinių produktų valdymas

Or. en

Pagrindimas

Ūkių tvarumo priemonė maisto medžiagų naudojimui valdyti turėtų apimti visas žemės ūkyje 
naudojamas cheminės medžiagas, įskaitant pesticidus, biocidus arba veterinarinius 
produktus.

Pakeitimas 1713
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darnus maisto medžiagų valdymas Darnus sąnaudų, įskaitant maisto 
medžiagas ir žemės ūkio chemines 
medžiagas, valdymas, ilgalaikis 
derlingumas, anglies dioksido 
absorbavimas, vandens išlaikymas

Or. en

Pagrindimas

Ūkio tvarumo priemonė turėtų apimti visas žemės ūkio sąnaudas, o ne tik maistines 
medžiagas, taip pat suteikti galimybę ūkininkams valdyti ir skatinti gyvybę ir viršutinio 
dirvožemio sluoksnio kūrimą savo žemėje.

Pakeitimas 1714
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 5 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darnus maisto medžiagų valdymas Darnus maisto medžiagų valdymas 
atitinkamai pagal ūkio dydį ir 
intensyvumo lygį

Or. en

Pakeitimas 1715
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a GAAB (naujas) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias gyvulių laikymo tankis, 
neviršijantis upių baseinų ekologinių 
galimybių ribų ir susijęs su pašarų ar 
ganyklų plotu atrajotojams

Or. en

Pagrindimas

Svarbu subalansuoti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją. BŽŪP yra precedentas, 
kai gyvulių laikymo tankiai buvo nustatyti dešimtmečiui nuo 2003 m.

Pakeitimas 1716
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a GAAB (naujas) pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždarojo ciklo maisto medžiagų apykaita, 
kiek įmanoma sumažinant maistinių 
medžiagų nuostolius ir vandens taršą 
užkertant kelią struktūriniam gamybos 
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perviršiui

Or. en

Pakeitimas 1717
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo stulpelio „Pagrindinis uždavinys“ trečia antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemis (apsauga ir kokybė) Sveikas, derlingas dirvožemis (apsauga ir 
kokybė, viršutinio dirvožemio sluoksnio 
kūrimas)

Or. en

Pakeitimas 1718
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio organinių medžiagų 
praradimą ir dirvožemio degradacijos 
riziką (atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Or. en

Pakeitimas 1719
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Tinkamo žemės ir dirvožemio dirbimo 
siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos 
riziką (atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Or. en

Pakeitimas 1720
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio degradacijos jautriausiuose 
žemės sklypuose riziką (atsižvelgiant į 
šlaitą) valdymas

Or. en

Pagrindimas

Jei šis reikalavimas bus platus ir besąlyginis, tai gali sukelti didelių sunkumų tokiose vietovėse 
dirbančių ūkininkų žemės ūkio veiklai. Kad būtų galima geriau taikyti priemones jautriausiems 
sklypams, į šį reikalavimą turėtų būti įtraukti žodžiai „jautriausiuose sklypuose“.

Pakeitimas 1721
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti
dirvožemio degradacijos riziką
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Žemės dirbimo, siekiant išvengti
dirvožemio degradacijos (atsižvelgiant į 
šlaitą) ir užtikrinti dirvožemio gebėjimą 
sulaikyti vandenį, valdymas
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Or. en

Pakeitimas 1722
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti
dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Dirvožemio degradacijos rizikos
mažinimas tinkamai dirbant žemę, kai 
reikšmingos dėl žemės ūkio darbų 
atsiradusios erozijos atveju valdytojas 
privalo įrodyti, kad jis taikė tinkamas 
priemones

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1723
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Žemės dirbimo siekiant sumažinti 
dirvožemio organinių medžiagų 
praradimą, dirvožemio degradacijos riziką 
(atsižvelgiant į šlaitą) valdymas

Or. en

Pakeitimas 1724
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 6 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali žemėtvarka atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją

Minimali žemėtvarka atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją ir išsaugoti anglies 
sankaupas

Or. en

Pakeitimas 1725
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali žemėtvarka atsižvelgiant į
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją

Minimalūs žemėtvarkos reikalavimai, 
susiję su dirvožemio gebėjimu sulaikyti 
vandenį, atsižvelgiant į sausrą ir
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas

Or. en

Pakeitimas 1726
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali žemėtvarka atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją; 

Minimali žemėtvarka atsižvelgiant į 
konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, 
siekiant apriboti eroziją; didinti ir išsaugoti 
dideles anglies sankaupas.

Or. en
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Pakeitimas 1727
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Dirva negali būti tuščia

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į padidėjusią staigių potvynių ir ekstremalių oro sąlygų riziką, nereikėtų 
numatyti galimybės palikti dirvą tuščią, išskyrus žemės dirbimo veiksmus.

Pakeitimas 1728
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra pažeidžiama, ir ji turi 
būti valdoma taip, kad būtų išvengta 
biologinės įvairovės degradacijos

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti tuo atveju, jeigu vietovėje, kurioje anksčiau auginti pasėliai, 
kuriems nuolat ir (arba) sistemingai naudoti teršalai, pasodinti apdulkintojus dominančių 
augalų ir (arba) rūšių antsėliai (Simon-Delso et al., 2017 m.). Be to, prieš įgyvendinant šią 
priemonę tam tikruose Europos regionuose reikėtų įvertinti rudenį ir (arba) ankstyvą žiemą 
masiškai žydinčių bites pritraukiančių pasėlių auginimo poveikį žemės ūkio biologinei 
įvairovei. Valstybės narės, remdamosi rezultatais, galėtų rekomenduoti vengti bites 
dominančių tarpinių pasėlių ir (arba) antsėlių žydėjimo.
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Pakeitimas 1729
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama 

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama, 
išskyrus ganymą, kuriam naudojami 
in situ pašariniai augalai, ir papildomą 
šėrimą, kuriuo palaikomos ištisus metus 
ganomos sistemos

Or. en

Pakeitimas 1730
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Valstybės narės turi pasirinkimo galimybę 
vengti tuščios dirvos jautriausiuose 
sklypuose laikotarpiu (-iais), kuriuo (-iais) 
ji yra labiausiai pažeidžiama

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), kuriuo (-iais) ji yra labiausiai 
pažeidžiama“ galėtų reikšti visišką tuščios dirvos draudimą. Toks reikalavimas būtų nepaprastai 
griežtas. Šis reikalavimas apribotų kai kurių valstybių narių žemės ūkio praktiką labiau nei kitose 
valstybėse narėse, todėl toks reikalavimas valstybėms narėms turėtų būti savanoriškas. Panašių 
tikslų būtų galima geriau siekti pagal II ramsčio priemones.

Pakeitimas 1731
Pavel Poc



AM\1175106LT.docx 95/135 PE632.119v03-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra pažeidžiama, ir ji turi 
būti valdoma taip, kad būtų išvengta 
poveikio biologinei įvairovei

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti, kai vietovėje, kurioje anksčiau auginti pasėliai, kuriems nuolat 
ir (arba) sistemingai naudoti teršalai, pasodinti apdulkintojus pritraukiančių augalų ir (arba) 
rūšių antsėliai (Simon-Delso et al., 2017 m.). Be to, prieš įgyvendinant šią priemonę tam 
tikruose Europos regionuose reikėtų įvertinti rudenį ir (arba) ankstyvą žiemą masiškai žydinčių 
bites pritraukiančių pasėlių auginimo poveikį žemės ūkio biologinei įvairovei. Valstybės narės, 
remdamosi rezultatais, galėtų rekomenduoti vengti bites dominančių tarpinių pasėlių ir (arba) 
antsėlių

Pakeitimas 1732
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio apsauga žiemą Dirvožemio apsauga žiemą 

Žemės ūkio biologinės įvairovės apsauga

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti tuo atveju, jeigu vietovėje, kurioje anksčiau auginti pasėliai, 
kuriems nuolat ir (arba) sistemingai naudoti teršalai, pasodinti apdulkintojus dominančių 
augalų ir (arba) rūšių antsėliai (Simon-Delso et al., 2017 m.). Be to, prieš įgyvendinant šią 
priemonę tam tikruose Europos regionuose reikėtų įvertinti rudenį ir (arba) ankstyvą žiemą 
masiškai žydinčių bites pritraukiančių pasėlių auginimo poveikį žemės ūkio biologinei 
įvairovei. Valstybės narės, remdamosi rezultatais, galėtų rekomenduoti vengti bites 
dominančių tarpinių pasėlių ir (arba) antsėlių žydėjimo.
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Pakeitimas 1733
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio apsauga žiemą Dirvožemio apsauga žiemą

Žemės ūkio biologinės įvairovės apsauga

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti, kai vietovėje, kurioje anksčiau auginti pasėliai, kuriems nuolat 
ir (arba) sistemingai naudoti teršalai, pasodinti apdulkintojus pritraukiančių augalų ir (arba) 
rūšių antsėliai (Simon-Delso et al., 2017 m.). Be to, prieš įgyvendinant šią priemonę tam 
tikruose Europos regionuose reikėtų įvertinti rudenį ir (arba) ankstyvą žiemą masiškai žydinčių 
bites pritraukiančių pasėlių auginimo poveikį žemės ūkio biologinei įvairovei. Valstybės narės, 
remdamosi rezultatais, galėtų rekomenduoti vengti bites dominančių tarpinių pasėlių ir (arba) 
antsėlių

Pakeitimas 1734
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Tarp žemės dirbimo ir sodinimo 
ariamojoje žemėje dirva negali būti tuščia
ilgiau nei 3 savaites iš eilės, taip pat ji 
negali būti tuščia ilgiau nei 3 savaites 
daugiamečių pasėlių atveju

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.
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Pakeitimas 1735
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama

Dirva negali būti tuščia laikotarpiu (-iais), 
kuriuo (-iais) ji yra labiausiai pažeidžiama, 
išskyrus ganymą, kuriam naudojami in 
situ pašariniai augalai, ir papildomą 
šėrimą, kuriuo palaikomos ištisus metus 
ganomos sistemos

Or. en

Pakeitimas 1736
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio apsauga žiemą Dirvožemio apsauga žiemą, kartu 
suteikiant galimybę taikyti tradicinius 
metodus

Or. en

Pakeitimas 1737
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio apsauga žiemą Dirvožemio apsauga žiemą, kartu 
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suteikiant galimybę taikyti tradicinius 
metodus

Or. en

Pakeitimas 1738
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio apsauga žiemą Fizinė dirvožemio apsauga nuo erozijos, 
palaikant dirvožemio biotą

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į padidėjusią staigių potvynių ir ekstremalių oro sąlygų riziką, nereikėtų 
numatyti galimybės palikti dirvą tuščią, išskyrus žemės dirbimo veiksmus; šaknys sutvirtina 
dirvą. Be to, blogiausia dirvožemiui yra tai, kad nėra augmenijos, nes tokiu atveju badauja 
naudingoji dirvožemio biota, kuri formuoja dirvožemį: pvz., mikroorganizmų 
bendruomenėms, kurios formuoja viršutinį dirvožemio sluoksnį (humifikacijos procese), reikia 
gyvų augalų organinių medžiagų ir šaknų eksudatų.

Pakeitimas 1739
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Bent trimetė sėjomaina, įskaitant 
ankštines kultūras visoje ariamoje žemėje

Or. en

Pagrindimas

Tai padės sumažinti priklausomybę nuo sojos importo ir taip padės sustabdyti miškų kirtimą 
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ir žemės grobimą bei žmogaus teisių pažeidimus pietinėse pasaulio šalyse.

Pakeitimas 1740
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Bent keturmetė sėjomaina

Or. en

Pagrindimas

Sėjomaina mažinamas dėl nuolatinio ar sistemingos naudojimo dirvožemyje esančių pesticidų 
likučių kiekis (pvz., Simon-Delso et al., 2017 m.).

Pakeitimas 1741
Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Išbraukta

Or. en

Pakeitimas 1742
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Bent keturmetė sėjomaina, įskaitant bent 
vienos ankštinės kultūros pasėlius visoje 
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ariamoje žemėje

Or. en

Pagrindimas

Laikas imtis konkrečių priemonių, kad būtų padidinta baltyminių augalų produkcija, ir tai 
galima padaryti nustačius prievolę į ūkininko sėjomainą įtraukti bent vienos ankštinės kultūros 
pasėlius. Kita vertus, moksliškai įrodyta, kad sėjomaina mažinamas dėl nuolatinio ar 
sistemingos naudojimo dirvožemyje esančių pesticidų likučių kiekis (pvz., Simon-Delso et al., 
2017 m.).

Pakeitimas 1743
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio potencialo išsaugojimas Dirvožemio potencialo išsaugojimas

Kenkėjų reprodukcinių ciklų 
pertraukimas 

Atsparumo kenkėjų antpuoliams 
didinimas

Azoto kaupimo didinimas 

Gyvulių pašalų tiekimas

Or. en

Pagrindimas

Sėjomaina mažinamas dėl nuolatinio ar sistemingos naudojimo dirvožemyje esančių pesticidų 
likučių kiekis (pvz., Simon-Delso et al., 2017 m.).

Pakeitimas 1744
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB pagrindinis standarto tikslas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio potencialo išsaugojimas Dirvožemio potencialo išsaugojimas

Kenkėjų reprodukcinių ciklų 
pertraukimas

Atsparumo kenkėjų antpuoliams 
didinimas

Azoto kaupimo didinimas

Gyvulių pašalų tiekimas

Or. en

Pagrindimas

Laikas imtis konkrečių priemonių, kad būtų padidinta baltyminių augalų produkcija, ir tai 
galima padaryti nustačius prievolę į ūkininko sėjomainą įtraukti bent vienos ankštinės 
kultūros pasėlius. Kita vertus, moksliškai įrodyta, kad sėjomaina mažinamas dėl nuolatinio ar 
sistemingos naudojimo dirvožemyje esančių pesticidų likučių kiekis (pvz., Simon-Delso et al., 
2017 m.).

Pakeitimas 1745
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina ariamojoje žemėje Sėjomaina ariamojoje žemėje yra tokia 
praktika, kai vienmetės kultūros tam 
tikrame lauke suplanuotai arba 
suplanuota eilės tvarka paeiliui einančiais 
derliaus metais auginamos taip, kad tame 
pačiame lauke nebūtų be pertraukos 
auginami tos pačios rūšies augalai, 
įskaitant ir antsėlius bei tarpinius 
pasėlius, tačiau jais neapsiribojant. 
Laikinųjų ganyklų užsėjimo žolės 
mišiniais praktika gali būti laikoma 
sėjomainos, kuria dviejų tikslų pasiekti 
negalima, dalimi

Or. de



PE632.119v03-00 102/135 AM\1175106LT.docx

LT

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1746
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Sėjomaina arba kita praktika, turinti 
lygiavertį tikslą, pvz., pasėlių įvairinimas

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pasirinkti sėjomainą arba kitą praktiką, turinčią lygiavertį tikslą, pvz., 
pasėlių įvairinimą. Paprastai sėjomaina vykdoma kelerius metus, dėl to ją sudėtinga kontroliuoti, 
nes kasmet skiriasi žemės ūkio paskirties sklypų vieta. Be to, kai kurie sklypai išnuomojami ir gali 
pasikeisti juose ūkinę veiklą vykdantis asmuo, todėl kontrolė tampa dar sudėtingesnė.

Pakeitimas 1747
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Pasėlių įvairinimas

Or. fr

Pakeitimas 1748
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 GAAB pagrindinis standarto tikslas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio potencialo išsaugojimas Dirvožemio potencialo išsaugojimas 
(vengiant monokultūrų, mažinant 
jautrumą kenkėjų protrūkiams), 
dirvožemio biotos didinimas ir azoto 
kaupimas dirvožemio derlingumui 
palaikyti, kenkėjų reprodukcinių ciklų 
pertraukimas

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrina visapusišką agronominę ankštinių augalų sėjomainos naudą. Be to, ankštiniai 
augalai suteiktų maisto ir gyvūnų pašarų.

Pakeitimas 1749
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 a GAAB (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas žemės ūkio paskirties plėvelėse 
naudoti biologiškai skaidų plastiką

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas teikiamas tuo atveju, kai ankstesniu pasiūlymu nesuteikiama VR galimybė (t. y. 
jeigu teisės aktais dėl vienkartinio plastiko nebus uždrausta naudoti biologiškai skaidų plastiką)

Pakeitimas 1750
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 VR Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys ir 5 
straipsnio a, b ir d punktai

de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1751
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b 
punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 9 
straipsnio 1 dalies a punktas

Or. en

Pakeitimas 1752
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 VR Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 2 straipsnis, 3 straipsnio 3 dalis, 6 
straipsnio 1 ir 2 dalys, 12 straipsnio 1 
dalis, 13 straipsnio 1 dalis

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1753
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 2 straipsnio 3 dalis ir 6 straipsnio 1 ir 2 
dalys

Or. en

Pakeitimas 1754
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams 
arba plotams, dalis

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams 
arba plotams, kuriuose nenaudojamos 
žemės ūkio cheminės medžiagos, dalis

 Kraštovaizdžio elementų išlaikymas  Kraštovaizdžio elementų išlaikymas

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

 Žemės ūkio biologinės įvairovės 
išlaikymo ir didinimo priemonės

Or. en

Pagrindimas

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
features, buffer strips, etc which are in sensu strictu “non-productive” actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf

Pakeitimas 1755
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams 
arba plotams, dalis

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams 
arba plotams, kuriuose nenaudojamos 
žemės ūkio cheminės medžiagos, dalis, 
kuri sudaro 10 proc.
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 Kraštovaizdžio elementų išlaikymas  Kraštovaizdžio elementų išlaikymas

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

Or. en

Pagrindimas

10 proc. natūralios augmenijos būtų tinkamas pagrindas biologinei įvairovei remti ir 
vandeniui apsaugoti.

Pakeitimas 1756
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams 
arba plotams, dalis

 Minimali 7 proc. žemės ūkio paskirties 
žemės, paskirtos negamybiniams 
objektams ir plotams, kuriuose 
nenaudojamos cheminės medžiagos,
dalis

 Kraštovaizdžio elementų išlaikymas  Kraštovaizdžio elementų išlaikymas

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu 

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu 

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

  Gėlių juostų suformavimas

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.
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Pakeitimas 1757
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams arba 
plotams, dalis 

Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams biologinės 
įvairovės objektams, vandens objektams, 
tvenkiniams ir upeliams arba plotams, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 1758
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Minimali žemės ūkio paskirties 
žemės, paskirtos negamybiniams
objektams arba plotams, dalis

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos biologinės įvairovės
objektams, įskaitant tvenkinius ir 
upelius, arba plotams, dalis

 Kraštovaizdžio elementų išlaikymas  Kraštovaizdžio elementų išlaikymas

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių 
perėjimosi ir augimo sezonu 

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu 

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

Or. en

Pakeitimas 1759
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams 
arba plotams, dalis

 Minimali ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių tinkamiausiose teritorijose
dalis

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „tinkamiausiose teritorijose“ galėtų būti įtraukti tam, kad būtų galima toliau taikyti 
išimtis, kurios šiuo metu numatytos ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms pagal žalinimo 
išmokas, pvz., nukrypti leidžianti nuostata dėl miško. Šiuo atveju būtų geriau vartoti dabartinę 
sąvoką „ekologiniu požiūriu svarbos vietovės“.

Pakeitimas 1760
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali žemės ūkio paskirties žemės, 
paskirtos negamybiniams objektams arba 
plotams, dalis

 Minimali žemės ūkio paskirties žemės 
dalis, apibrėžta valstybių narių ir 
paskirta negamybiniams ir 
gamybiniams objektams arba plotams,
kuriuose saugoma biologinė įvairovė

Kraštovaizdžio elementų išlaikymas  Kraštovaizdžio elementų išlaikymas

Draudimas pjauti gyvatvores ir medžius 
paukščių jauniklių perėjimosi ir augimo 
sezonu 

 Draudimas pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi 
ir augimo sezonu

Galimybė taikyti apsaugos nuo invazinių 
augalų rūšių priemones

 Galimybė taikyti apsaugos nuo 
invazinių augalų rūšių priemones

Or. pl

Pagrindimas

Dėl reikalavimo paskirti negamybiniams objektams arba plotams minimalią žemės ūkio 
paskirties žemės dalį gali susidaryti situacija, kai ūkininkai bus verčiami atsisakyti naudoti 
savo žemės plotus gamybai. Gamybiniuose ir negamybiniuose plotuose gali būti įgyvendinami 
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tikslai, kuriais siekiama gerinti biologinės įvairovės apsaugą. Valstybei narei turėtų būti 
suteikta galimybė nustatyti šiems tikslams skirtų žemės plotų minimalius dydžius.

Pakeitimas 1761
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę, visų pirma skatinant funkcinę 
biologinę įvairovę ir naudingas rūšis

Or. en

Pagrindimas

Vadinamieji „negamybiniai plotai“ suteikia galimybę kurti gamybos pajėgumus (ekosistemos 
paslaugos), pagrįstus biologine įvairove, pvz., apdulkinimo paslaugas ar maistinių medžiagų 
pakartotinę apykaitą.

Pakeitimas 1762
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę 

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę, visų pirma skatinant funkcinę 
biologinę įvairovę ir naudingas rūšis

Or. en

Pagrindimas

10 proc. natūralios augmenijos būtų tinkamas pagrindas biologinei įvairovei remti ir 
vandeniui apsaugoti.
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Pakeitimas 1763
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę

Objektų išlaikymas ir plotas, kuriame 
siekiama pagerinti ūkio biologinę įvairovę

Or. en

Pakeitimas 1764
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę

Objektų išlaikymas ir plotai, kuriuose
siekiama pagerinti ūkio biologinę įvairovę

Or. en

Pakeitimas 1765
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 9 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę

Negamybinių objektų išlaikymas ir plotas, 
kuriame siekiama pagerinti ūkio biologinę 
įvairovę, įskaitant funkcinę biologinę 
įvairovę ir naudingas rūšis
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Or. en

Pagrindimas

Funkcinės biologinės įvairovės, pvz., apdulkintojų ir kenkėjų plėšrūnų, skatinimas padeda 
užtikrinti ilgalaikį derlingumą ir produktyvumą, remiantis natūraliais procesais.

Pakeitimas 1766
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 10 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių 
žolynų paskirtį arba juos arti

 Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti, išskyrus atvejus, 
kai valstybės narės gali įrodyti, kad 
nuo šios taisyklės reikia nukrypti 
siekiant šias teritorijas apsaugoti

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1767
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 10 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti

Kaip valstybių narių turima pasirinkimo 
galimybė, nustatomas draudimas keisti 
„Natura 2000“ teritorijose esančių 
daugiamečių žolynų paskirtį arba juos arti

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse taisyklės dėl daugiamečių pievų kelia nerimą. Panašius tikslus būtų 
galima geriau remti pagal II ramstį. Visiems vienodas principas nėra veiksmingas ir gali netgi 
turėti neigiamą poveikį klimatui ir aplinkai valstybėse narėse, kuriose daugiametės pievos yra 
retos dėl agronominių sąlygų.

Pakeitimas 1768
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 10 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti

„Natura 2000“ teritorijose esančių 
daugiamečių žolynų arimas yra veiksmas, 
kuriam reikia gauti vadovaujančiosios 
institucijos sutikimą

Or. en

Pakeitimas 1769
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 10 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių 
aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamų 
žolynų paskirtį arba juos arti

Or. pl

Pagrindimas

Standartas turėtų būti taikomas su saugomomis buveinėmis ir rūšimis susietiems 
daugiamečiams žolynams, o ne visiems tinklo „Natura 2000“ daugiamečiams žolynams. 
Draudimo taikymas visiems daugiamečiams žolynams tinklo „Natura 2000“ teritorijose yra 
nepagrįstai ribojantis, jeigu pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatas buvo nurodytas 
poreikis ne visuose daugiamečiuose žolynuose saugoti buveines ir paukščius.
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Pakeitimas 1770
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 10 GAAB Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti

„Natura 2000“ teritorijose esančių 
daugiamečių žolynų arimas yra veiksmas, 
kuriam reikia gauti valstybės narės 
vadovaujančiosios institucijos sutikimą

Or. en

Pakeitimas 1771
Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 10 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas keisti „Natura 2000“ 
teritorijose esančių daugiamečių žolynų 
paskirtį arba juos arti

Išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Kaip daugelį kartų pabrėžė Parlamento nariai, arimo draudimas kelia grėsmę daugelio šeimos 
ūkių ateičiai ir jų „namų sklypams“ įvairiose „Natura 2000“ teritorijose; Europos Komisija iki 
šiol nesuteikė pakankamo lankstumo ir nepateikė jokio sprendimo šiai problemai spręsti, pvz., 
Nyderlanduose. Šiuo siūlomu visų daugiamečių žolynų arimo draudimo atnaujinimu valstybėms 
narėms Parlamentas ir Komisija padarys tą pačią klaidą, kurią šios institucijos padarė 
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 45 straipsnyje.

Pakeitimas 1772
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 10 GAAB pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinių ir rūšių apsauga Buveinių ir rūšių apsauga, anglies dioksido 
kaupimas

Or. en

Pakeitimas 1773
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 a GAAB (naujas) pagrindinis standarto tikslas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/XXX 
dėl veterinarinių vaistų ir panaikinantis
Direktyvą 2001/82/EB] 107 ir 108 
straipsniai

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su tais pačiais teisės aktais, kurie netrukus bus paskelbti ES 
oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 1774
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 7 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo (OL L 213, 2005 8 8, p. 31) 

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo (OL L 213, 2005 8 8, p. 31) 

3, 4 ir 5 straipsniai 3, 4 ir 5 straipsniai 
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VR yra pasirinktina galimybė valstybėms 
narėms, kuriose taikoma su gyvuliais 
susijusi susietoji parama ir su gyvuliais 
susijusi parama kaimo plėtrai

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų identifikavimo ir registravimo taisyklių nesilaikymas taip pat lemia susietųjų išmokų ir su 
gyvuliais susijusios paramos kaimo plėtrai mažinimą. Tokios dvigubos sankcijos ūkininkams yra 
sunkiai suprantamos, ir jų būtų galima išvengti, išbraukiant 7–9 VR iš sąlygų, bent jau tose 
valstybėse narėse, kuriose yra taikoma su gyvuliais susijusi susietoji parama ir su gyvuliais 
susijusi parama kaimo plėtrai, pvz., gyvulių gerovės išmokos.

Pakeitimas 1775
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000 
dėl aromatizuotų vyno produktų 
apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 
2000 8 11, p. 1),

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000 
dėl aromatizuotų vyno produktų 
apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 
2000 8 11, p. 1), 

4 ir 7 straipsniai 4 ir 7 straipsniai

VR yra pasirinktina galimybė valstybėms 
narėms, kuriose taikoma su gyvuliais 
susijusi susietoji parama ir su gyvuliais 
susijusi parama kaimo plėtrai

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų identifikavimo ir registravimo taisyklių nesilaikymas taip pat lemia susietųjų išmokų ir su 
gyvuliais susijusios paramos kaimo plėtrai mažinimą. Tokios dvigubos sankcijos ūkininkams yra 
sunkiai suprantamos, ir jų būtų galima išvengti, išbraukiant 7–9 VR iš sąlygų, bent jau tose 
valstybėse narėse, kuriose yra taikoma su gyvuliais susijusi susietoji parama ir su gyvuliais 
susijusi parama kaimo plėtrai, pvz., gyvulių gerovės išmokos.
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Pakeitimas 1776
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 11 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento 2016/429 dėl 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų (OL L 84, 
2016 3 31, p. 1)

Išbraukta.

18 straipsnio 1 dalis; taikoma tik snukio ir 
nagų ligai, vezikulinei kiaulių ligai ir 
mėlynojo liežuvio ligai

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Šis VR išbrauktas iš kompleksinės paramos sistemos taikymo srities per paskutinę reformą ir 
jam neturėtų būti vėl taikomas kompleksinio susiejimo reikalavimas.

Pakeitimas 1777
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 12 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)

55 straipsnio pirmas ir antras sakiniai 55 straipsnio pirmas ir antras sakiniai

67 straipsnis

Or. en
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Pagrindimas

Article 67 of the Regulation 1107/2009: “Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority.” Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers’ use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.

Pakeitimas 1778
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 12 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)

55 straipsnio pirmas ir antras sakiniai 55 straipsnio pirmas ir antras sakiniai

67 straipsnio 1 dalies antras, trečias ir 
ketvirtas sakiniai

Taip pat laikomasi Direktyvos 
2009/128/EB nuostatų, visų pirma 
integruotojo kenkėjų valdymo bendrųjų 
principų, nurodytų tos direktyvos, kuri 
bus pradėta taikyti ne vėliau kaip 2014 m. 
sausio mėn., 14 straipsnyje ir III priede

Or. en

Pagrindimas

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 



AM\1175106LT.docx 119/135 PE632.119v03-00

LT

for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 
strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers’ use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.

Pakeitimas 1779
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 12 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1)

55 straipsnio pirmas ir antras sakiniai 55 straipsnis ir 67 straipsnis

Or. en

Pagrindimas

Reglamento Nr. 1107/2009 55 straipsnio antra pastraipa yra susijusi su integruotąja kenkėjų 
kontrole; tai gali sumažinti pesticidų naudojimą 30–60 proc., nesumažėjant derliui (Jacquet et 
al, 2011 m.; Lechenet et al, 2017 m.). Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnis yra susijęs 
su pesticidų naudojimo registravimu, kurį visi ūkininkai, sudarę sutartį su prekybos centrais, jau 
turi atlikti kaip kokybės užtikrinimo dalį – valstybės narės galėtų tik patikrinti šiuos registrus, kad 
galėtų kontroliuoti, ar laikomasi reikalavimo.

Pakeitimas 1780
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 13 VR Reikalavimai ir standartai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys 5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

14 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys dėl integruotos 
augalų apsaugos

Or. de

Pagrindimas

Paramos sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 1781
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 13 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys 5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
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tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

14 straipsnis, aštuonių integruotosios 
kenkėjų kontrolės principų taikymas

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2014 m. privaloma įgyvendinti integruotosios kenkėjų kontrolės principus (Direktyvos 
128/2009 (Tausiojo naudojimo direktyva) 14 straipsnis). Todėl svarbu juos įtraukti į 
griežtesnes sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad 1) jais ne tik nustatoma teisinė priemonė visiems 
augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, bet ir 2) pagal juos taikoma 
praktika, kuria galima tvirtai prisidėti prie BŽŪP nustatytų bendro pobūdžio ir konkrečių 
tikslų, daugiausia susijusių su biologinės įvairovės apsauga.

Pakeitimas 1782
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 13 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys 5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

14 straipsnis, aštuonių integruotosios 
kenkėjų kontrolės principų taikymas

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2014 m. privaloma įgyvendinti integruotosios kenkėjų kontrolės principus (Direktyvos 
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128/2009 (Tausiojo naudojimo direktyva) 14 straipsnis). Todėl svarbu juos įtraukti į 
griežtesnes sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad 1) jais ne tik nustatoma teisinė priemonė visiems 
augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, bet ir 2) pagal juos taikoma 
praktika, kuria galima tvirtai prisidėti prie BŽŪP nustatytų bendro pobūdžio ir konkrečių 
tikslų, daugiausia susijusių su biologinės įvairovės apsauga.

Pakeitimas 1783
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 13 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys 5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 dalys

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

14 straipsnis, aštuonių integruotosios 
kenkėjų kontrolės principų taikymas

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2014 m. privaloma įgyvendinti integruotosios kenkėjų kontrolės principus (Direktyvos 
128/2009 (Tausiojo naudojimo direktyva) 14 straipsnis). Todėl svarbu juos įtraukti į 
griežtesnes sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad 1) jais ne tik nustatoma teisinė priemonė visiems 
augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, bet ir 2) pagal juos taikoma praktika, 
kuria galima tvirtai prisidėti prie BŽŪP nustatytų bendro pobūdžio ir konkrečių tikslų, 
daugiausia susijusių su biologinės įvairovės apsauga.
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Pakeitimas 1784
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 13 VR Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1–5 
dalys

5 straipsnis

8 straipsnio 1–5 dalys

9 straipsnio 1 dalis dėl purškimo iš 
lėktuvų

11 straipsnis dėl aplinkos ir geriamojo 
vandens apsaugos

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

12 straipsnis taikomas dėl pesticidų 
naudojimo saugomose teritorijose, 
apibrėžtose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir su „Natura 2000“ susijusiuose 
teisės aktuose, apribojimų

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo

13 straipsnio 1 ir 3 dalys dėl pesticidų 
tvarkymo bei saugojimo ir likučių šalinimo 

14 straipsnis, aštuonių integruotosios 
kenkėjų kontrolės principų taikymas

Or. en

Pagrindimas

tai gali sumažinti pesticidų naudojimą 30–60 proc., nesumažėjant derliui (Jacquet et al, 
2011 m.; Lechenet et al, 2017 m.).

Pakeitimas 1785
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 15 a GAAB (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus 
(OL L 203, 1999 8 3, p. 53)

3–6 straipsniai

Or. en

Pakeitimas 1786
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 15 VR (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
2007/43/EB, nustatančia būtiniausias 
broilerių apsaugos taisykles (OL L 182, 
2007 7 12, p. 19)

3 straipsnis

Or. en

Pakeitimas 1787
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 15 c VR (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis 
Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir 



AM\1175106LT.docx 125/135 PE632.119v03-00

LT

Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 
2005 1 5, p. 1)

3 straipsnis

Or. en

Pakeitimas 1788
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 15 d VR (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos (OL L 303, 
2009 11 18, p. 1)

3 ir 4 straipsniai

Or. en

Pakeitimas 1789
Stefan Eck 

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 16 a VR (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a VR 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos (kai gyvuliai 
skerdžiami ūkyje) 

16b VR 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
direktyva 2007/43/EB, nustatanti 
būtiniausias broilerių apsaugos taisykles 

16c VR 1999 m. liepos 19 d. Tarybos 
direktyva 1999/74/EB, nustatanti 
būtiniausius dedeklių vištų apsaugos 
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standartus 

16d VR 2016 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 
Nr. 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų 
ligų (Gyvūnų sveikatos teisės aktas) 
(įsigaliosiantis 2021 m.)

16e VR 2016 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 
Nr. 2016/1012 dėl zootechninių ir 
genealoginių reikalavimų, taikomų 
grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių 
veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais 
bei jų genetinės medžiagos produktais ir 
jų įvežimui į Sąjungą (Gyvūnų veisimo 
reglamentas) (įsigaliosiantis 2018 m.) 

Or. en

Pakeitimas1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 16 a VR (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos

Or. sv

Pakeitimas1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas 16 b VR (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
2007/43/EB, nustatanti būtiniausias 
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broilerių apsaugos taisykles

Or. sv

Pakeitimas1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas 16 c VR (naujo) Reikalavimai ir standartai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus

Or. sv

Pakeitimas 1793
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pirma lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kalendorinia
i metai

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ir 

vėlesni 
metai

Belgija
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954

Bulgarija
776 281 

570
784 748 

620
793 215 

670
801 682 

719
810 149 

769
818 616 

819
818 616 

819

Čekija
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295

Danija
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520

Vokietija
4 823 

107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107 
939

4 823 
107939

4 823 
107 
939

4 823 107 
939

Estija
167 721 

513
172 667 

776
177 614 

039
182 560 

302
187 506 

565
192 452 

828
192 452 

828
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Airija
1 163 

938 
279

1 163 
938 
279

1 163 
938 
279

1 163 
938 
279

1 163 938 
279

1 163
938 
279

1 163 938 
279

Graikija
2 036 

560 
894

2 036 
560 
894

2 036 
560 
894

2 036 
560 
894

2 036 560 
894

2 036 
560 
894

2 036 560 
894

Ispanija
4 768 

736 
743

4 775 
898 
870

4 783 
060 
997

4 790 
223 
124

4 797 385 
252

4 804 
547 
379

4 804 547 
379

Prancūzija
7 147

786 
964

7 147 
786 
964

7 147 
786 
964

7 147 
786 
964

7 147 786 
964

7 147 
786 
964

7 147 786 
964

Kroatija
344 340 

000
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409

Italija
3 560 

185 
516

3 560 
185 
516

3 560 
185 
516

3 560 
185 
516

3 560 185 
516

3 560 
185 
516

3 560 185 
516

Kipras
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094
46 750 

094

Latvija
299 633 

591
308 294 

625
316 955 

660
325 616 

694
334 277 

729
342 938 

763
342 938 

763

Lietuva
510 820 

241
524 732 

238
538 644 

234
552 556 

230
566 468 

227
580 380 

223
580 380 

223

Liuksembur
gas

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

Vengrija
1 219 

769 
672

1 219 
769 
672

1 219 
769 
672

1 219 
769 
672

1 219 769 
672

1 219 
769 
672

1 219 769 
672

Malta
4 507 

492
4 507 

492
4 507 

492
4 507 

492
4 507 492 4 507 

492
4 507 492

Nyderlandai
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373

Austrija
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537

Lenkija
2 972 

977 
807

3 003 
574 
280

3 034 
170 
753

3 064 
767 
227

3 095 363 
700

3 125 
960 
174

3 125 960 
174

Portugalija
584 824 

383
593 442 

972
602 061 

562
610 680 

152
619 298 

742
627 917 

332
627 917 

332

Rumunija
1 856 

172 
1 883 

211 
1 910 

250 
1 937 

289 
1 964 328 

606
1 991 

367 
1 991 367 

607
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601 603 604 605 607

Slovėnija
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673

Slovakija
383 806 

378
388 574 

951
393 343 

524
398 112 

097
402 880 

670
407 649 

243
407 649 

243

Suomija
505 999 

667
507 783 

955
509 568 

242
511 352 

530
513 136 

817
514 921 

104
514 921 

104

Švedija
672 760 

909
672 984 

762
673 208 

615
673 432 

468
673 656 

321
673 880 

175
673 880 

175

Pakeitimas

Kalendorinia
i metai

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ir 

vėlesni 
metai

Belgija X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X

Čekija X X X X X X X

Danija X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X

Estija X X X X X X X

Airija X X X X X X X

Graikija X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X

Italija X X X X X X X

Kipras X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Liuksembur
gas

X X X X X X X

Vengrija X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X
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Portugalija X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X

Suomija X X X X X X X

Švedija X X X X X X X

Or. pl

Pagrindimas

ES vidaus rinkoje veiklą vykdantys ūkininkai turi laikytis tų pačių ir vis griežtesnių Sąjungos 
gamybos standartų. Dėl to būtina nuspręsti nediferencijuoti tiesioginės paramos dydžių ir 
užtikrinti visišką tiesioginių išmokų konvergenciją valstybėse narėse. Dėl Europos Komisijos 
siūlomo tiesioginių išmokų konvergencijos tempo išliktų nepagrįsti paramos žemės ūkio 
produktų gamintojams, vykdantiems veiklą bendrojoje rinkoje, skirtumai. Todėl vertės turi 
būti perskaičiuotos iš naujo.

Pakeitimas 1794
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo pirma lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Kalendorinia
i metai

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ir 

vėlesni 
metai

Belgija
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 

954
485 603 954 485 603 

954
485 603 954

Bulgarija
773 771 

955
782 239 

005
790 706 

055
799 173 

104
807 640 154 816 107 

204
816 107 204

Čekija
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295
838 844 

295
838 844 295 838 844 

295
838 844 295

Danija
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 

520
846 124 520 846 124 

520
846 124 520

Vokietija
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939
4 823 107 

939

Estija
167 721 

513
172 667 

776
177 614 

039
182 560 

302
187 506 565 192 452 

828
192 452 828

Airija 1 163 938 1 163 938 1 163 938 1 163 938 1 163 938 1 163 938 1 163 938 
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279 279 279 279 279 279 279

Graikija
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894
1 856 028 

894

Ispanija
4 710 171 

703
4 717 333 

830
4 724 495 

957
4 731 658 

084
4 738 820 

212
4 745 982 

339
4 745 982 

339

Prancūzija
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964
7 147 786 

964

Kroatija
344 340 

000
367 711 

409
367 711 

409
367 711 

409
367 711 409 367 711 

409
367 711 409

Italija
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516
3 560 185 

516

Kipras 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Latvija
299 633 

591
308 294 

625
316 955 

660
325 616 

694
334 277 729 342 938 

763
342 938 763

Lietuva
510 820 

241
524 732 

238
538 644 

234
552 556 

230
566 468 227 580 380 

223
580 380 223

Liuksembur
gas

32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Vengrija
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672
1 219 769 

672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nyderlandai
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 

373
703 870 373 703 870 

373
703 870 373

Austrija
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 

537
664 819 537 664 819 

537
664 819 537

Lenkija
2 972 977 

807
3 003 574 

280
3 034 170 

753
3 064 767 

227
3 095 363 

700
3 125 960 

174
3 125 960 

174

Portugalija
584 650 

144
593 268 

733
601 887 

323
610 505 

913
619 124 503 627 743 

093
627 743 093

Rumunija
1 856 172 

601
1 883 211 

603
1 910 250 

604
1 937 289 

605
1 964 328 

606
1 991 367 

607
1 991 367 

607

Slovėnija
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 

673
129 052 673 129 052 

673
129 052 673

Slovakija
383 806 

378
388 574 

951
393 343 

524
398 112 

097
402 880 670 407 649 

243
407 649 243

Suomija
505 999 

667
507 783 

955
509 568 

242
511 352 

530
513 136 817 514 921 

104
514 921 104

Švedija
672 760 

909
672 984 

762
673 208 

615
673 432 

468
673 656 321 673 880 

175
673 880 175
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Pakeitimas

Kalendorinia
i metai

2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ir 

vėlesni 
metai

Belgija X X X X X X X

Bulgarija X X X X X X X

Čekija X X X X X X X

Danija X X X X X X X

Vokietija X X X X X X X

Estija X X X X X X X

Airija X X X X X X X

Graikija X X X X X X X

Ispanija X X X X X X X

Prancūzija X X X X X X X

Kroatija X X X X X X X

Italija X X X X X X X

Kipras X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Liuksembur
gas

X X X X X X X

Vengrija X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nyderlandai X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Lenkija X X X X X X X

Portugalija X X X X X X X

Rumunija X X X X X X X

Slovėnija X X X X X X X

Slovakija X X X X X X X

Suomija X X X X X X X

Švedija X X X X X X X

Or. pl
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Pagrindimas

ES vidaus rinkoje veiklą vykdantys ūkininkai turi laikytis tų pačių ir vis griežtesnių Sąjungos 
gamybos standartų. Dėl to būtina nuspręsti nediferencijuoti tiesioginės paramos dydžių ir 
užtikrinti visišką tiesioginių išmokų konvergenciją valstybėse narėse. Dėl Europos Komisijos 
siūlomo tiesioginių išmokų konvergencijos tempo išliktų nepagrįsti paramos žemės ūkio 
produktų gamintojams, vykdantiems veiklą bendrojoje rinkoje, skirtumai. Todėl vertės turi 
būti perskaičiuotos iš naujo.

Pakeitimas 1795
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
XI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIa PRIEDAS 

GYVŪNŲ GEROVĖS SRITIES ES 
TEISĖS AKTAI, KURIUOSE 
NUSTATYTŲ TIKSLŲ VALSTYBĖS 
NARĖS TURĖTŲ SIEKTI SAVO BŽŪP 
STRATEGINIUOSE PLANUOSE 
PAGAL 96, 97 IR 103 STRAIPSNIUS 

– 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos;

– 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus; 

– 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
2007/43/EB, nustatanti būtiniausias 
broilerių apsaugos taisykles; 

– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/119/EB, nustatanti 
būtiniausius veršelių apsaugos 
standartus; 

– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/120/EB, nustatanti 
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus; 

– 2008 m. birželio 16 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų 
įgyvendinimo taisyklės; 
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– 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas ir iš dalies keičianti 
Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1255/97;

– 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos; 

– [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas Nr. XXXX dėl veterinarinių 
vaistų]; 

– [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl vaistinių pašarų 
gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, 
kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 
90/167/EEB];

atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios 
kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri 
vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir 
pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir 
augalų apsaugos produktų taisyklių 
taikymą;

Or. en

Pakeitimas 1796
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo stulpelio „Pagrindiniai rodikliai“ rodiklis O.3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų 
skaičius

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų 
skaičius ir žemės ūkio valdų galutinių 
paramos gavėjų skaičius

Or. en
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Pagrindimas

Taip siekiama sumažinti koncentraciją (dėl sumažėjusio paramos gavėjų skaičiaus 
prarandama ūkių).
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