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Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.
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Vertinimas turėtų apimti tikslus iš esmės 
ir nuolat mažinti cheminių pesticidų ir 
antimikrobinių medžiagų naudojimą ir 
keliamą riziką, taip pat turėtų būti 
vertinamas maistinių medžiagų 
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praradimas ir esminis ekologinio 
ūkininkavimo ir didelės įvairovės 
kraštovaizdžio elementų turinčių žemės 
plotų didinimas.
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