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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES įsipareigojimas užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui įtvirtintas Lisabonos 
sutarties 208 straipsnyje. Šiame straipsnyje ES įsipareigoja atsižvelgti į įtakos 
besivystančioms šalims galinčius turėti vystymosi tikslus visose politikos srityse ir vengti, kad 
tarp skirtingose srityse vykdomos politikos nebūtų prieštaravimų.  Aprūpinimo maistu 
užtikrinimas ir darnus žemės ūkis yra prioritetinės ES vystomojo bendradarbiavimo sritys. 
Atitinkamoje ES politikos programoje1 (2010) pažymima politikos suderinamumo vystymosi 
labui (PSVL) reikšmė siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimo maistu saugumą ir išskiriama 
ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) svarba šioje srityje. 

Nors BŽŪP nesuderinamumas su vystymosi tikslais sumažėjo, ypač po laipsniško eksporto 
subsidijų panaikinimo, nenuoseklumo problemų vis dar esama. Neigiamą poveikį vystymuisi 
daro, be kita ko, BŽŪP rinkos rėmimo priemonės, kuriomis siekiama reguliuoti ir stiprinti ES 
rinką, tačiau kurios iškraipo prekybą ir kenkia besivystančių šalių žemės ūkio rinkoms.  

Iš dalies keičiančiu reglamentu iš dalies pakeičiami tam tikri galiojantys BŽŪP reglamentai, 
įskaitant Reglamentą Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas, kuriame nustatytas vienas BRO. Priemonės apima valstybės intervenciją ir 
privataus sandėliavimo paramą; išimtines priemones, kurių imamasi rinkos sutrikimo atveju, 
įskaitant eksporto grąžinamąsias išmokas; prekybos standartus ir kt. Europos Komisijos 
pasiūlyme didžioji BRO reglamento dalis lieka nepakeista.  Pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto analizė iš PSVL perspektyvos rodo, kad PSVL įsipareigojimas dar 
nėra akivaizdus ir nebuvo pakankamai pasimokyta iš praeityje dėl produkcijos pertekliaus ir 
dempingo pobūdžio praktikos įvykusių rinkos krizių.

Pavyzdžiui, ES pieno sektoriuje dėl produkcijos pertekliaus nuolat kyla krizės, į kurią vykdant 
BŽŪP reaguota nustatant apsaugos sistemos priemonę, pagal kurią teikiama pagalba pieno 
milteliams saugoti. Kai, šalia šios paramos, buvo padidintas pieno miltelių eksportas į Vakarų 
Afriką, Burkina Fase ES pienas tapo tris kartus pigesnis už vietinį. Taigi tokie sprendimai 
neatitiko vystymosi tikslų, ypač 2 DVT, nes jie stipriai pakenkė vietos rinkoms ir sukėlė 
grėsmę smulkiųjų gamintojų pragyvenimui. 

Nuomonės referentė siūlo iš dalies pakeisti reglamentą, kad būtų sustiprintas PSVL 
įsipareigojimas, sprendžiamas produkcijos pertekliaus Europos rinkose klausimas ir užkirstas 
kelias krizėms:   
– numatyti didesnį įsipareigojimą užtikrinti PSVL, įgyvendinti JT darbotvarkę iki 2030 m. 

ir Paryžiaus susitarimą; 
– spręsti produkcijos pertekliaus problemą rimto rinkos sutrikimo atveju taikant 

savanorišką kiekio mažinimo schemą;
– numatyti krizes pieno sektoriuje ir užkirsti joms kelią išplečiant ES pieno rinkos 

stebėjimo centro stebėjimo įgaliojimus ir, jei nustatomas pusiausvyros sutrikimas, taikant 
krizės sprendimo mechanizmą. 

                                               
1 Europos Komisija, Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui: ES pagalbos besivystančioms šalims 
sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programa COM(2010)127 final. Briuselis, EK, 2010 m. kovo 31 d.
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 
atsižvelgiant į Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus 
klimato susitarimą skatinti modernizavimą 
ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES turi atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus 
visoje atitinkamoje savo politikoje. Sudaryti palankesnes sąlygas mažiausiai išsivysčiusių 
šalių (MIŠ) žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą yra 
labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP ypač veikia prekybą žemės ūkio 
produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia atsižvelgti į 
galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams, jį stebėti 
ir, jei įmanoma, jo išvengti.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, 
BŽŪP įgyvendinimas turi derėti su 
vystomojo bendradarbiavimo tikslais, 
įskaitant, be kita ko, Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. Atsižvelgiant į šį 
politikos suderinamumą, priemonės, 
kurių imamasi pagal šį reglamentą, neturi 
kelti grėsmės nei maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), apsirūpinimo maistu saugumui, 
nei Sąjungos klimato kaitos švelninimo 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
įgyvendinimui;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose ES politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP ypač veikia prekybą žemės 
ūkio produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia stebėti 
poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, jei įmanoma, 
jo išvengti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) valstybių narių kompetentingų 
institucijų atliekamas vertinimas yra labai 
svarbus šios procedūros etapas. Valstybės 
narės turi žinių, praktinės patirties ir 

(15) valstybių narių kompetentingų 
institucijų atliekamas vertinimas yra labai 
svarbus šios procedūros etapas. Valstybės 
narės turi žinių, praktinės patirties ir 
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galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl 
gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje 
pateikta informacija yra tikra ir teisinga. 
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
to vertinimo rezultatas, kuris turi būti 
tiksliai užrašytas bendrajame dokumente 
glaustai apibendrinant svarbius produkto 
specifikacijos elementus, būtų patikimas ir 
tikslus. Tada, atsižvelgdama į 
subsidiarumo principą, Komisija turėtų 
patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose 
nėra akivaizdžių klaidų ir kad 
vadovaujamasi Sąjungos teise ir 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už 
valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, 
ribų, interesus;

galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl 
gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje 
pateikta informacija yra tikra ir teisinga. 
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
to vertinimo rezultatas, kuris turi būti 
tiksliai užrašytas bendrajame dokumente 
glaustai apibendrinant svarbius produkto 
specifikacijos elementus, būtų patikimas ir 
tikslus. Tada, atsižvelgdama į 
subsidiarumo principą, Komisija turėtų 
patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose 
nėra akivaizdžių klaidų ir kad 
vadovaujamasi Sąjungos teise, įskaitant 
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir atsižvelgiant į vystymosi tikslus 
visoje Sąjungos politikoje, kuri gali turėti 
poveikį besivystančioms šalims, ir 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už 
valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, 
ribų interesus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui (PSVL), vykdant politiką, kuri gali 
turėti poveikį besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus. 
ES žemės ūkio politika turi išorinį poveikį ir ji ypač veikia prekybą žemės ūkio produktais. 
Žemės ūkio produktus eksportuojančios valstybinės prekybos įmonės ir tarptautinė pagalba 
maistu turi tiesioginį poveikį tarptautinėms rinkos sąlygoms. Taigi reikia atsižvelgti į šių 
pokyčių poveikį besivystančioms žemės ūkio rinkoms.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
192 ir 193 straipsniai turėtų būti panaikinti, 
nes tokios priemonės nebereikalingos po 
to, kai nutrauktas gamybos 
reglamentavimas cukraus sektoriuje. 
Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos rinka būtų 
tinkamai aprūpinama importuojant 

(25) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
192 ir 193 straipsniai turėtų būti panaikinti, 
nes tokios priemonės nebereikalingos po 
to, kai nutrauktas gamybos 
reglamentavimas cukraus sektoriuje. 
Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos rinka būtų 
tinkamai aprūpinama importuojant 
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produktus iš trečiųjų valstybių, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai sustabdyti importo muitų 
taikymą cukranendrių ir cukrinių runkelių 
melasai;

produktus – ypač sąžiningos prekybos 
produktus – iš trečiųjų valstybių, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai sustabdyti importo muitų 
taikymą cukranendrių ir cukrinių runkelių 
melasai;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
16 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 16 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:

ca) remiantis SESV 208 straipsniu, 
būtų laikomasi politikos suderinamumo 
vystymosi labui.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
151 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) II dalies II antraštinės dalies II 
skyriaus 3 skirsnyje įterpiamas šis 
straipsnis:

151a straipsnis

Stebėsenos organas

1. Siekdama užtikrinti pieno rinkos 
pusiausvyrą, Komisija įsteigia stebėsenos 
organą, kuris vykdo šias užduotis:
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a) parengia rinkos pusiausvyros indeksą, 
grindžiamą duomenimis, susijusiais su 
gamybos kiekio tendencijomis, pieno 
kainomis ir gamybos sąnaudomis (marža). 
Indeksas pateikia informaciją apie ES 
pieno rinkos pusiausvyros arba balanso 
būklę. Subalansuotos rinkos būklė 
atitinka padėtį, kai žalio pieno pasiūla ir 
paklausa atitinka lygį, kai pieno 
supirkimo iš ūkių kainos padengia 
gamybos sąnaudas;

b) taiko krizės sprendimo mechanizmą, 
kuris aktyvuojamas tada, kai indeksas 
rodo, jog rinkos pusiausvyra sutrikusi. 
Krizės sprendimo mechanizmas taikomas 
toliau nurodytais etapais: kiekvienas iš jų 
prasideda rinkos pusiausvyrai pakitus tam 
tikra procentine dalimi. Kiekvienu atveju 
šie etapai galioja ir atitinkamos priemonės 
taikomos tol, kol rinka sugrįžta į 
pusiausvyros būklę:

i) jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -7,5 %:

– stebėsenos organas paskelbia 
išankstinio įspėjimo etapą, pradedamas 
privatus sandėliavimas ir (arba) 
nustatytam laikotarpiui aktyvuojamos 
mažinimo skatinimo programos;

ii) jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -15 %:

– stebėsenos organas paskelbia krizės 
etapą ir pagal 219a straipsnį pradeda 
taikyti savanorišką kiekio mažinimo 
schemą;

iii) jei esama rinkos būklė nukrypsta nuo 
subalansuotos rinkos būklės -25 %:

– nustatytam laikotarpiui visiems 
gamintojams žalio pieno tiekimas 
sumažinamas nustatyta procentine dalimi;

– visiems gamintojams, nenorintiems 
dalyvauti kiekio sumažinimo programoje, 
taikomas atsakomybės už rinką mokestis.

2. Šiuo atžvilgiu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
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kuriais nustatomi šie dalykai:

a) rinkos pusiausvyros indekso 
apskaičiavimas, taip pat subalansuotos 
rinkos būklės, t. y. padėties, kai žalio 
pieno pasiūla ir paklausa atitinka lygį, kai 
pieno supirkimo iš ūkių kainos padengia 
gamybos sąnaudas, apibrėžimas. 
Skaičiuojant sąnaudas būtina atsižvelgti į 
visas išlaidas, įskaitant sąžiningas 
gamintojų pajamas;

b) procentinė kiekio sumažinimo dalis 
visuotinio kiekio mažinimo etapu, 
remiantis 1 dalies b punkto iii papunkčiu;

c) atsakomybės už rinką mokesčio, 
renkamo iš visų gamintojų, 
nedalyvaujančių visuotinio kiekio 
mažinimo schemoje, remiantis 1 dalies b 
punkto iii papunkčiu, dydis;

d) gamintojo įnašo vienam patiekto pieno 
kilogramui, kuris bus panaudotas krizės 
sprendimo mechanizmui finansuoti, dydis.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 219 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus, numatyti eksporto 
grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš 
dalies sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir 
tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų 
išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba 
pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba 
pakeisti kitų šiame reglamente numatytų 
priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus 
aspektus arba visiškai ar iš dalies 
sustabdyti importo muitų taikymą, 
įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams 
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ar laikotarpiams. ar laikotarpiams.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b) į V antraštinės dalies I skyriaus 1 
skirsnį įterpiamas šis straipsnis:

219a straipsnis

Kiekio mažinimo schema

1. Didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo 
laikotarpiu Komisija gali nuspręsti teikti 
paramą 1 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
konkretaus sektoriaus gamintojams, kurie 
nustatytą laikotarpį savanoriškai mažina 
savo gamybą, palyginti su tuo pačiu 
ankstesnių metų laikotarpiu (bazinis 
laikotarpis). Jeigu būtina, mažinimo 
laikotarpis gali būti pratęstas.

2. Mažinimo laikotarpiu kiekvienas 
gamintojas, kuris tiekia didesnį kiekį, 
palyginti su kiekiu, tiektu baziniu 
laikotarpiu, moka atsakomybės už rinką 
mokestį, kurio dydis nustatomas 
atsižvelgiant į jo perteklinio tiekimo 
mastą.

3. Šiuo atžvilgiu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi šie dalykai:

a) a) didžiausią tiekimo kiekis, kuris turi 
būti mažinamas ES lygmeniu pagal 
mažinimo schemą;

b) mažinimo laikotarpio trukmė;

c) už gamybos apimties mažinimą 
gamintojams mokėtinos sumos dydis ir jos 
finansavimo tvarka;
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d) mažinimo laikotarpiu savo tiekimo 
apimtį didinantiems gamintojams taikomo 
atsakomybės už rinką mokesčio dydis;

e) pareiškėjų, kurie atitinka paramos 
gavimo reikalavimus, ir priimtinų 
atitinkamos paramos paraiškų nustatymo 
kriterijai;

f) specialios programos įgyvendinimo 
sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Politikos suderinamumas vystymosi labui

Remiantis SESV 208 straipsniu, 
įgyvendinant šį reglamentą atsižvelgiama 
į vystomojo bendradarbiavimo tikslus, be 
kita ko, patvirtintus Jungtinių Tautų ir 
kitų tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
nekenkiama besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. ES žemės ūkio politika turi išorinį 
poveikį ir ji ypač veikia prekybą žemės ūkio produktais. Laikantis PSVL principo reikia 
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stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, 
jei įmanoma, jo išvengti.
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