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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 BŽŪP strateginiuose planuose 
apibrėžtini terminai

4 BŽŪP strateginiuose planuose 
apibrėžtini terminai

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „aktyvus ūkininkas“, „jaunasis 
ūkininkas“ ir „naujasis ūkininkas“.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir 
daugiamečius žolynus bei agrarinės 
miškininkystės sistemas. Kraštovaizdžio 
elementai įtraukiami kaip žemės ūkio 
paskirties žemės komponentai. Terminus 
„ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir 
„daugiametis žolynas“ bei „agrarinės 
miškininkystės sistemos“ valstybės narės 
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konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 
22, 23 ir 24 straipsnius28, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 
straipsnį29, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio 
reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

i) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, ir joje gali būti 
auginami pasėliai, derinant juos su 
medžiais ir (arba) krūmais, siekiant 
suformuoti agrarinės miškininkystės 
derinant mišką ir ariamąją žemę sistemas, 
įskaitant pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius28, 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
39 straipsnį29, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio 
reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus, be kita ko, daiginamus 
plastiku išklotuose vazonuose (jei valstybė 
narė yra tai numačiusi), ir trumpos 
rotacijos želdinius;

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir 
(arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – tai žemė, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai, ir 
kuri nebuvo įtraukta į valdos sėjomainą 
ne trumpiau kaip penkerius metus, kai 
taip nusprendžia valstybės narės, ir kuri 
nebuvo ariama ne trumpiau kaip 
penkerius metus. Joje gali augti ir kitų 
rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir (arba) 
medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba, kai taip 
nusprendžia valstybės narės, kitų rūšių, 
pavyzdžiui, krūmų ir (arba) medžių, 
gyvūnams šerti, su sąlyga, kad joje 
vyrauja žolė ir kiti žoliniai pašarai.
Valstybei narei nusprendus taip pat gali 
būti keičiamos sėjomainos žaliųjų pašarų 
rūšys, jei naują sėją, palyginti su 
ankstesne sėja, sudaro skirtingų rūšių 
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mišinys.
Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, 
kad daugiametis žolynas tai –
i) žemė, kurioje galima ganyti ir kurioje 
įsitvirtinusi vietinė praktika, kad 
tradiciškai žolė ir žoliniai pašarai 
ganyklose nėra vyraujantys, ir (arba)
ii) žemė, kurioje galima ganyti, kai 
ganyklose žolė ir žoliniai pašarai nėra 
vyraujantys arba jų nėra ir jose gali būti 
krūmų ir (arba) medžių ar kitų gyvūnų 
vartojamų išteklių (lapų, gėlių, stiebų, 
vaisių);
iiia) agrarinės miškininkystės sistemomis 
laikomos žemės naudojimo sistemos, 
kuriose medžiai auginami toje pačioje 
žemėje, kurioje vykdoma žemės ūkio 
veikla;
iiia) terminas „laikinas žolynas“ 
apibrėžiamas kaip žolė ar žolinių rūšių 
augalai, auginami ariamoje žemėje (t. y. 
taikant sėjomainą) trumpiau nei 
penkerius metus iš eilės arba daugiau nei 
penkerius metus, jei ariama ir atsėjama.

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę:

c) Kai taikomos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, terminas 
„reikalavimus atitinkantis hektaras“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą 
valdoje esančią žemės ūkio paskirties 
žemę, įskaitant mobilius ar stacionarius 
laikinus technikos įrenginius, visų pirma 
vidinius ūkių takus ir vandens latakus, 
taip pat siloso ritinius ir plotus drėgmei 
atkurti, naudojamus durpininkystės 
reikmėms:

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos, biologinės įvairovės ir su 
klimatu susijusių priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas trečius 
metus;



AM\1216065LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

ia) kurioje, jei taip nusprendžia 
valstybės narės, gali būti kraštovaizdžio 
elementų, įskaitant biotopus, pavyzdžiui, 
medžius, krūmus, laukuose augančius 
atžalynus ir drėgnus plotus, jeigu jie 
neužima daugiau nei 1/3 kiekvieno žemės 
ūkio paskirties sklypo, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. .../... 63 straipsnio 4 
dalyje [Horizontalusis reglamentas];

dėl kurios suteikta teisė į išmokas pagal šio 
reglamento III antraštinės dalies II skyriaus 
2 skirsnio 2 poskirsnį arba pagal bazinės 
išmokos sistemą ar vienkartinės išmokos 
už plotus sistemą, nustatytą Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 III antraštinėje dalyje, 
ir:

bet kuri valdos dalis, dėl kurios suteikta 
teisė į išmokas pagal šio reglamento III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 2 
poskirsnį arba pagal bazinės išmokos 
sistemą ar vienkartinės išmokos už plotus 
sistemą, nustatytą Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2013 III antraštinėje dalyje, ir:

– kuri, įgyvendinus direktyvas 
92/43/EEB ir 2009/147/EB arba 
Direktyvą 2000/60/EB, nebeatitinka 
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 a punkte 
pateiktos termino „reikalavimus 
atitinkantis hektaras“ apibrėžties;

– nėra „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, kaip apibrėžia valstybės narės 
pagal šio punkto i ir ia papunkčius

– įgyvendinus direktyvas 92/43/EEB 
ir 2009/147/EB arba Direktyvą 
2000/60/EB
– pritaikius su plotu susijusias 
priemones, kuriomis prisidedama prie 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos, prisidedama prie aplinkos ir 
biologinės įvairovės tikslų, nustatytų šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose. Tokie plotai gali būti 
naudojami durpininkystei;

– kurioje tam tikro ūkininko 
atitinkamo įsipareigojimo galiojimo 
laikotarpiu yra įveisiamas miškas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 31 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
43 straipsnį, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba 
nacionalinę sistemą, kurios sąlygos atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba šio 
reglamento 65 ir 67 straipsnius;

– kurioje tam tikro ūkininko 
atitinkamo įsipareigojimo galiojimo 
laikotarpiu yra įveisiamas miškas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 31 
straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
43 straipsnį, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba 
nacionalinę sistemą, kurios sąlygos atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 22 straipsnį arba šio 
reglamento 65 ir 67 straipsnius. Valstybės 
narės gali nustatyti tinkamas žemės 
apželdinimo mišku naudojantis privačiu 
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ar valstybės finansavimu sąlygas, taip 
padedant įgyvendinti vieną ar daugiau 
konkrečių su aplinka, biologine įvairove 
ir klimatu susijusių tikslų;

– kuri tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
atidedama pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį.

– kuri tam tikro ūkininko atitinkamo 
įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu yra 
atidedama pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 22, 23 ir 24 straipsnius, 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 
straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
28 straipsnį arba šio reglamento 65 
straipsnį.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,3 %.

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę 
visos jų ekonominės veiklos dalį arba 
kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės 
ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Termino „aktyvus ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama būtų skiriama tik tiems fiziniams 
arba juridiniams asmenims ar fizinių ar 
juridinių asmenų grupėms, kurie bent 
minimaliai užsiima žemės ūkio veikla ir 
teikia viešąsias gėrybes, atsižvelgiant į 
BŽŪP strateginio plano tikslus, ir kad 
paramą galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą 
sudaro ne tik žemės ūkio veikla, ypač 
ūkininkai, dirbantys ne visą darbo laiką, 
pusiau natūrinių ūkių ūkininkai ir didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimu užsiimantys 
ūkininkai.
Apibrėžtyje bet kuriuo atveju turi būti 
išsaugotas Sąjungos individualaus ar 
grupinio šeimos ūkininkavimo modelis, 
nepriklausomai nuo jo dydžio, ir prireikus 
gali būti atsižvelgiama į tam tikrus SESV 
349 straipsnyje apibrėžtus regionų 
ypatumus.
Pagal šią apibrėžtį turi būti užtikrinama, 
kad parama nebūtų skiriama tiems 
fiziniams arba juridiniams asmenims ar 
fizinių ar juridinių asmenų grupėms, 
kurie valdo oro uostus, geležinkelių 
paslaugas, hidraulines sistemas, 
nekilnojamojo turto paslaugas, 
stacionarias sporto ir poilsio aikšteles. 
Valstybės narės gali nuspręsti įtraukti į šį 
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sąrašą kitas panašias ne žemės ūkio verslo 
ar veiklos sritis arba atsisakyti tokių 
papildymų ir gali neįtraukti į šią apibrėžtį 
asmenų ar įmonių, perdirbančių žemės 
ūkio produktus dideliu mastu, išskyrus tas 
ūkininkų grupes, kurios dalyvauja 
tokiame perdirbimo procese.
Jei valda, kuriai teikiamos BŽŪP 
išmokos, yra didesnės, pirmiausia ne 
žemės ūkio struktūros, dalis, tai turi vykti 
skaidriai.
Formuluodamos apibrėžtį valstybės narės
i) objektyvių ir nediskriminacinių kriterijų 
pagrindu taiko vieną ar daugiau tokių 
elementų kaip pajamų vertinimo rezultatai, 
darbo jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas, 
būtinieji žemės ūkio veiklos kriterijai, 
atitinkama patirtis, mokymai ir arba 
įgūdžiai, ir (arba) jų žemės ūkio veiklos 
įtraukimas į nacionalinius registrus;
ii) remdamosi jų nacionalinėmis ar 
regionų ypatybėmis, nustato tiesioginių 
mokėjimų sumą, kuri neviršija 5 000 EUR 
ir pagal kurią ūkininkai, kurie bent 
minimaliai verčiasi žemės ūkio veikla ir 
teikia viešąsias gėrybes, bet kuriuo atveju 
laikomi aktyviais ūkininkais.

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

e) Terminas „jaunasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 40 metų 
amžiaus ribą ir: 

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri 
negali viršyti 40 metų,
ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas, ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

iii) reikiamą atitinkamą mokymą ir 
(arba) įgūdžius.

iii) atitinkamą mokymą ir (arba) 
įgūdžius.
Vertindamos, ar laikomasi buvimo valdos 
valdytoju sąlygų, valstybės narės 
atsižvelgia į partnerystės susitarimų 
ypatumus.
ea) Terminas „naujasis ūkininkas“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:
i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,
ii) reikiamą atitinkamą mokymą ir (arba) 
įgūdžius.
iii) amžiaus ribą virš 40 metų.
Pagal šią apibrėžtį „naujasis ūkininkas“ 
nėra laikomas „jaunuoju ūkininku“, kaip 
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apibrėžiama e punkte.
2. Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išmokų skyrimo 
nustatant reikalavimą, kad būtų naudojama 
sertifikuota tam tikrų veislių kanapių sėkla, 
taisyklėmis ir kanapių veislių nustatymo 
bei 1 dalies c punkte nurodyto jose esančio 
tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo 
tvarka.

2. Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išmokų skyrimo 
nustatant reikalavimą, kad būtų naudojama 
sertifikuota tam tikrų veislių kanapių sėkla, 
taisyklėmis ir kanapių veislių nustatymo 
bei šio straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyto jose esančio 
tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo 
tvarka.

_________________ _________________
28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 
plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei 
panaikinantis tam tikrus reglamentus 
(OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
(OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1149

Pakeitimas 1149
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 Bendrieji tikslai 5 Bendrieji tikslai

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

Kartu su SESV 39 straipsnyje nustatytais 
BŽŪP tikslais parama iš EŽŪGF ir 
EŽŪFKP turi būti siekiama toliau gerinti 
darnųjį ūkininkavimo, maisto produktų 
gamybos ir kaimo vietovių vystymąsi ir ji 
turi padėti siekti šių bendrųjų tikslų 
ekonomikos, aplinkos ir socialinėje 
srityse:

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų modernus, konkurencingas, atsparus 
bei įvairialypis ir užtikrintų ilgalaikį 
aprūpinimą maistu, kartu užtikrinant 
šeimos ūkininkavimo modelį;

b) remti aplinkos apsaugos bei 
klimato srities veiksmus ir padėti siekti su 
aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos 
tikslų;

b) remti ir gerinti aplinkos apsaugą, 
biologinę įvairovę bei klimato srities 
veiksmus ir siekti su aplinka bei klimatu 
susijusių Sąjungos tikslų;

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, siekiant prisidėti prie 
darbo vietų kūrimo ir jų palaikymo, 
užtikrinant ūkininkams perspektyvias 
pajamas, siekiant tinkamo visos žemės 
ūkio bendruomenės gyvenimo lygio ir 
kovojant su kaimo gyventojų skaičiaus 
mažėjimu, ypač daug dėmesio skiriant 
mažiau apgyvendintiems ir mažiau 
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išsivysčiusiems regionams bei darniam 
teritoriniam vystymuisi.

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas – 
modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tuos tikslus papildo ir apjungia 
kompleksinis tikslas – modernizuoti 
sektorių užtikrinant, kad ūkininkai galėtų 
naudotis moksliniais tyrimais, mokytis ir 
keistis žiniomis bei jas perduoti, diegiant 
inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės 
ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat 
skatinant praktinį jų taikymą.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1150

Pakeitimas 1150
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrųjų tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

1. Bendrųjų tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, mažinant išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be 
kita ko gerinant anglies dioksido 
absorbentus, anglies dioksido 
sekvestraciją ir saugojimą žemės ūkio ir 
maisto produktų sektoriuje, ir kartu 
naudoti darniąją energetiką, užtikrinant 
aprūpinimą maistu bei tvarų miškų 
valdymą ir apsaugą laikantis Paryžiaus 
susitarimo;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių valdymą ir 
padėti apsaugoti ir gerinti vandens, 
dirvožemio ir oro kokybę, be kita ko, 
tikslingai ir tvariai valdant maistines 
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medžiagas bei mažinant augalų apsaugos 
produktų ir antibiotikų naudojimą;

f) padėti apsaugoti biologinę 
įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir 
išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

f) gerinti ekosistemines paslaugas ir 
padėti sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą bei ją atkurti, be kita ko, saugant 
naudingas floros, faunos ir apdulkintojų 
rūšis, palaikant žemės ūkio biologinę 
įvairovę, gamtos išsaugojimą ir agrarinę 
miškininkystę, taip pat prisidedant prie 
didesnio natūralaus atsparumo, 
dirvožemio, vandens kūnų, buveinių ir 
kraštovaizdžių atkūrimo ir išsaugojimo, 
taip pat remiant ekologinio ūkininkavimo 
sistemas;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti ir remti jaunuosius 
ūkininkus, naujuosius ūkininkus ir 
skatinti moterų dalyvavimą žemės ūkio 
sektoriuje, visų pirma mažiausiai 
apgyvendintose vietovėse ir vietovėse, 
kuriose esama gamtinių kliūčių; sudaryti 
palankesnes sąlygas mokymams ir 
patirčiai visoje Sąjungoje, tvaraus verslo 
plėtrai ir darbo vietų kūrimui kaimo 
vietovėse;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą kaimo vietovėse, be kita ko, 
sudarant sąlygas užimtumui, augimui ir 
investicijoms, socialinei įtraukčiai, 
kovojant su skurdu kaimo vietovėse ir 
užtikrinant vietos plėtrą, įskaitant 
kokybiškas vietos paslaugas kaimo 
bendruomenėms, ypač daug dėmesio 
skiriant vietovėms, kuriose esama 
gamtinių kliūčių; skatinant deramas 
gyvenimo, darbo ir ekonomines sąlygas; 
diversifikuoti veiklą ir pajamas, įskaitant 
kaimo turizmą, tvarią bioekonomiką, 
žiedinę ekonomiką, tvarų miškų valdymą 
ir apsaugą, kartu užtikrinant lyčių lygybę; 
skatinti lygias galimybes kaimo vietovėse 
taikant konkrečias paramos priemones ir 
pripažįstant moterų darbą žemės ūkio, 
amatų, turizmo ir vietos paslaugų srityse;

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 

i) siekti, kad Sąjungos žemės ūkio 
sektorius labiau atitiktų visuomenės 
poreikius, susijusius su maistu, sveikatos 
priežiūra (įskaitant saugius, maistingus, 
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maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

kokybiškus ir tvarius maisto produktus), 
mažai išteklių naudojančiu ūkininkavimu, 
ekologiniu žemės ūkiu, maisto atliekų 
mažinimu, kova su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms ir gyvūnų 
sveikatos bei gerovės gerinimu, be kita ko, 
didinti visuomenės informuotumą apie 
ūkininkų ir kaimo vietovių svarbą, kartu 
prisidedant prie Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1151

Pakeitimas 1151
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Principas ir taikymo sritis 11 Principas ir taikymo sritis

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią skiriamos 
administracinės nuobaudos paramos 
gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas 
pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba 
metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 
straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų III priede 
išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis 
sritimis:

1. Valstybės narės į savo BŽŪP 
strateginius planus įtraukia paramos sąlygų 
sistemą, pagal kurią paramos gavėjams, 
gaunantiems tiesiogines išmokas pagal šios 
antraštinės dalies II skyrių arba metines 
išmokas pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, 
skiriamos administracinės nuobaudos, jei 
jie nesilaiko BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų III priede išvardytų Sąjungos 
teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų ir žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartų, susijusių 
su šiomis konkrečiomis sritimis:

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu ir aplinka, įskaitant 
vandenį, orą, dirvožemį, biologinę 
įvairovę ir ekosistemines paslaugas;

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

b) visuomenės, gyvūnų ir augalų 
sveikata;

c) gyvūnų gerove. c) gyvūnų gerove.

2. Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos 
taisyklės dėl administracinių nuobaudų turi 
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.

2. Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos 
taisyklės dėl veiksmingos ir proporcingos 
administracinių nuobaudų sistemos turi 
atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV 
antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus 
reikalavimus.
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3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

3. Turi būti vadovaujamasi III priede 
nurodytų teisės aktų, kuriuose nustatyti 
valdymo reikalavimai, taikytinomis 
versijomis, o direktyvų atveju – ir valstybių 
narių įgyvendinamomis nuostatomis.

4. Šiame skirsnyje teisės aktu 
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas 
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas 
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu 
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės 
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės 
akto reikalavimų.

4. Šiame skirsnyje teisės aktu 
nustatytu valdymo reikalavimu laikomas 
kiekvienas atskiras III priede išdėstytas 
tame priede nurodytu Sąjungos teisės aktu 
nustatytas valdymo reikalavimas, iš esmės 
besiskiriantis nuo visų kitų to paties teisės 
akto reikalavimų.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1152

Pakeitimas 1152
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 Rizikos valdymo priemonės 70 Rizikos valdymo priemonės

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos, atsižvelgdamos į savo 
poreikius ir SSGG analizę, valstybės narės 
gali skirti paramą rizikos valdymo 
priemonėms. Valstybės narės užtikrina, 
kad ši nuostata nepakenktų privačioms ar 
valstybinėms nacionalinėms rizikos 
valdymo priemonėms.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama gali būti skiriama 
siekiant paskatinti taikyti rizikos valdymo 
priemones, kurios padeda aktyviems 
ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla 
susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią 
gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų atitinkamų konkrečių 
tikslų.
Šios priemonės gali būti sudarytos iš 
įvairios rizikos valdymo sistemų.

3. Valstybės narės gali, visų pirma, 
skirti šią paramą:

3. Valstybės narės gali, visų pirma, 
skirti šią paramą:

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas, padengiant nuostolius dėl 
nepalankių klimato reiškinių, gaivalinių 
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nelaimių ar katastrofų, gyvūnų ar augalų 
ligų protrūkio, ekologinių įvykių, 
ekologiškų pasėlių taršos arba dėl 
priemonės, kurios imtasi pagal Direktyvą 
2000/29/EB siekiant išnaikinti arba 
sustabdyti augalų ligą arba kenksmingus 
organizmus;

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas, siekiant išmokėti 
ūkininkams finansines kompensacijas už 
nuostolius dėl nepalankių klimato 
reiškinių, gaivalinių nelaimių ar 
katastrofų, gyvūnų ar augalų ligų 
protrūkio, ekologinių įvykių, ekologiškų 
pasėlių taršos arba dėl priemonės, kurios 
imtasi pagal Direktyvą 2000/29/EB 
siekiant išnaikinti arba sustabdyti augalų 
ligą arba kenksmingus organizmus;
ba) finansinius įnašus pajamų 
stabilizavimo priemonei savitarpio 
pagalbos fondo pavidalu ir teikiant:
i) kompensacijas visų sektorių 
ūkininkams, smarkiai sumažėjus jų 
pajamoms;
ii) kompensacijas konkrečių sektorių 
ūkininkams, smarkiai sumažėjus jų 
pajamoms;
3a. Valstybės narės apriboja 3 dalies b 
ir ba punktuose nurodytus savo 
finansinius įnašus į savitarpio pagalbos 
fondus iki šių elementų:
a) savitarpio pagalbos fondo įsteigimo 
administracinių išlaidų, regresiniu būdu 
paskirstytų ne ilgesniam nei trejų metų 
laikotarpiui;
b) savitarpio pagalbos fondo išmokėtų 
sumų, kaip finansinės kompensacijos 
ūkininkams. Be to, finansiniai įnašai gali 
būti susiję su komercinių paskolų, kurias 
savitarpio fondas ima tam, kad krizės 
atveju išmokėtų ūkininkams finansinę 
kompensaciją, palūkanomis;
c) kasmetinių mokėjimų į savitarpio 
fondus papildymo;
d) pradinio akcinio savitarpio pagalbos 
fondo kapitalo.
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4. Valstybės narės nustato šias 
tinkamumo finansuoti sąlygas:

4. Valstybės narės nustato šias 
tinkamumo finansuoti sąlygas:

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų bei 
pajamų stabilizavimo priemonių tipus ir 
aprėptį;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius, be kita ko, taikant biologinius, 
klimato ar ekonominius indeksus, 
taikomus valdos lygmeniu arba vietos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmenimis;

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės tam tikro 
produkto produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų metų 
produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes). Dėl produkcijos nuostolių šis 
laikotarpis gali būti pratęstas iki ketverių 
metų laikotarpio arba vidurkio, remiantis 
ankstesnių aštuonerių metų laikotarpiu, 
išskyrus didžiausią ir mažiausią vertes.

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70% tinkamų 
finansuoti išlaidų.

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip IXaa priede 
nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų dalis.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikant šiame straipsnyje numatytas 
intervencines priemones kartu su kitomis 
viešosiomis arba privačiosiomis rizikos 
valdymo sistemomis, būtų išvengta 
kompensacijos permokos.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
siekiant padidinti ūkių atsparumą gamtos 
ir klimato kaitos keliamai rizikai bei 
sumažinti pajamų nestabilumo poveikį, 
būtų įgyvendintos rizikos švelninimo 
strategijos, be to, jos užtikrina, kad taikant 
šiame straipsnyje numatytas intervencines 
priemones kartu su kitomis viešosiomis 
arba privačiosiomis rizikos valdymo 
sistemomis, būtų išvengta kompensacijos 
permokos.

7a. Bet kuri valstybė narė, kurioje 
įdiegiamos rizikos valdymo programos 
arba kuriose tokios programos jau 
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naudojamos iki ... [šio Reglamento 
įsigaliojimo dienos], gali taikyti šiame 
straipsnyje nustatytas priemones, kad 
padengtų su bet kokia rizika, kuri 
nepadengiama tose programose, 
susijusias išlaidas.

Or. en
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Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106 BŽŪP strateginio plano 
patvirtinimas

106 BŽŪP strateginio plano 
patvirtinimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia 
Komisijai pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

1. Kiekviena valstybė narė iki ... 
[praėjus vieniems metams po šio 
Reglamento įsigaliojimo dienos] pateikia 
Komisijai pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.
Komisija skatina valstybes nares rengiant 
BŽŪP strateginius planus tarpusavyje 
keistis informacija ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais.

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 

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 
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bei ex-ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

bei ex-ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių 
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po šešių 
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį per ne 
ilgesnį nei 3 mėnesių laikotarpį. Jie yra 
nuoseklūs ir suderinti su valstybės narės 
anksčiau pateiktais orientaciniais tikslais 
ir finansiniais planais, be jokių 
reikšmingų nuokrypių ar menkesnio 
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užmojo.
6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą 
Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą 
Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7a. Per šešis mėnesius nuo 
nacionalinių BŽŪP strateginių planų 
patvirtinimo Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai jų 
apibendrinamąją ataskaitą kartu su 
aiškiai apibrėžtais įvertinimais, siekdama 
informuoti apie valstybių narių priimtus 
sprendimus siekiant konkrečių 6 
straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų.
7b. Komisija išverčia BŽŪP 
strateginius planus į anglų kalbą ir 
paskelbia juos internete taip, kad būtų 
užtikrintas viešumas ir skaidrumas 
Sąjungos lygmeniu.
7c. Valstybės narės patvirtina ir 
įgyvendina BŽŪP strateginius planus, kad 
paramos gavėjams nebūtų atidedamas 
paramos paraiškų teikimo laikotarpis, o 
išmoka būtų mokama laiku, ypač 
pirmaisiais įgyvendinimo metais.

Or. en


