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Naujoji BŽŪP „žalioji architektūra“
ES tikslas:
su klimatu
susijusi
BŽŪP biudžeto
dalis – 40%

Ūkių
Žinių
konsultavimo perdavimas
paslaugos

2014-2020 struktūra

Ūkininkams privaloma

Ūkininkai
savanoriškai
pasirenka

Kovos su klimato kaita ir
aplinkosaugos
priemonės pagal II ramstį
(agrarinės aplinkosaugos,
miškininkystės, investicinės
priemonės...)

Žalinimas

Inovacijos

Bendradarbiavimas

Reikalavimo
lygis
Nauja

struktūra (202x-2027)
Kovos su
Ekologinės
klimato kaita ir
sistemos
aplinkosaugos
pagal I
priemonės
ramstį
pagal II ramstį

(3 išsamūs įsipareigojimai dėl pasėlių
įvairinimo, daugiamečių žolynų ir
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių)

Nauja paramos sąlygų sistema

Kompleksinis paramos susiejimas

(klimato kaitai / aplinkosaugai; 14 aplinkosaugos
praktikos rūšių, pagrįstų ES būtiniausiais reikalavimais
(klimato kaitai, vandeniui, dirvožemiui, biologinei
įvairovei ir kraštovaizdžiui), ir reikalavimai pagal Nitratų
direktyvą, Vandens pagrindų direktyvą ir „Natura 2000“
direktyvą)

(klimato kaitai / aplinkosaugai, 7 GAAB standartai –
vandeniui, dirvožemiui, anglies sankaupoms bei
kraštovaizdžiui ir Nitratų bei „Natura 2000“ direktyvų
reikalavimai)

Ūkininkai
savanoriškai
pasirenka

(„enhanced conditionality“)
Ūkininkams
privaloma
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Nauja paramos sąlygų sistema
• Apima valdymo reikalavimus (VR) ir žemės geros
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartus
• Platesnio užmojo veikla siekiant su aplinka ir klimatu
susijusių tikslų
• Nauji paramos sąlygų sistemos elementai, pvz:
▪ šlapynių ir durpynų apsauga (GAAB 2)
▪ Vandens pagrindų direktyva (VR 1), Direktyva dėl tausiojo pesticidų
naudojimo (VR 13)
▪ Ūkių tvarumo priemonė maisto medžiagų naudojimui valdyti (angl.
Farm Sustainability Tool for Nutrients) (GAAB 5)

• Sustiprinti elementai, pvz.:
▪ nuo pasėlių įvairinimo link sėjomainos;
▪ gamybos draudimas ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse.
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Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
standartai (GAAB)

• GAAB standartus turi apsibrėžti pati valstybė narė
• Už GAAB laikymąsi nėra papildomai mokama
Dabar
• 7 GAAB ir 3 žalinimo reikalavimai
Naujuoju laikotarpiu
• 10 GAAB [9 GAAB]:

▪ 4 dabartiniai GAAB (draudimas deginti ražienas, apsaugos ruožų įrengimas,
minimalus žemės valdymas stabdant eroziją, minimali dirvožemio danga)
▪ 3 dabartiniai žalinimo reikalavimai + pievų apsauga „Natura 2000“
teritorijose
▪ 2 nauji GAAB (šlapynių ir durpynų apsauga, ūkių tvarumo priemonė maisto
medžiagų naudojimui valdyti*)
▪ 3 GAAB nebelieka (dėl vandens naudojimo, kraštovaizdžio ypatumų
saugojimo, požeminio vandens apsaugos)
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Valdymo reikalavimai (VR)
•
•
•
•

VR „ateina“ iš ES direktyvų ir reglamentų
Dabar 13 VR
Naujuoju laikotarpiu 16 VR [11 VR]
3 nauji VR:
▪ Vandens pagrindų direktyva (VR 1)
▪ Reglamentas dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų (VR 11)*
▪ Direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo (VR 13)

• 6 VR valstybės narės privalo įtraukti į ūkių konsultavimo
paslaugas
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Apibrėžimai ir minimalūs
reikalavimai
Valstybės narės savo BŽŪP strateginiame plane:
• apibrėžia bent terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis hektaras“
[...] ir „jaunasis ūkininkas“ ir jiems taikomas sąlygas
• gali nustatyti, kurie ūkininkai laikomi „tikraisiais
ūkininkais“
• nustato ribinį ploto dydį („minimalus reikalavimus
atitinkantis valdos plotas“) arba mažiausią tiesioginių
išmokų sumą
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Dėkoju už dėmesį

Daugiau informacijos apie pasirengimą naujajam programavimo laikotarpiui:
http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/bendroji-zemes-ukio-politika/bzup-po-2020-metu
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