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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas yra nepaprastai svarbi BŽŪP dalis ir šiuo metu 
vykdomoje reformoje jam teikiama didelė pirmenybė. Šia reforma siekiama nustatyti 
tolesnius atskirų BŽŪP rinkų, pvz., cukraus, vyno, alyvuogių aliejaus ir kt., organizavimo 
būdus. Pasiūlymuose mėginama spręsti visų BŽŪP sektorių klausimus ir užtikrinti, kad būtų 
paisoma Sąjungos finansinių interesų.

Kadangi ilgainiui BŽŪP tampa vis sudėtingesnė, būsimoje BŽŪP reikia numatyti geresnį 
reglamentavimą ir žymų biurokratinės naštos ūkininkams sumažinimą. Reikėtų vengti bet 
kokios nepagrįstos ir pernelyg didelės administracinės naštos ir išlaidų, tenkančių 
nacionalinėms institucijoms, ypač atsižvelgiant į valstybių narių biudžetų konsolidavimą ir 
išteklių trūkumą. Lėšas reikia naudoti tikslingai tam, kad būtų užtikrintas patikimas Sąjungos 
lėšų valdymas įgyvendinant tikslą, kad daugiafunkcė BŽŪP užtikrintų svarbiausias viešąsias 
gėrybes.

Komisijos pasiūlyme siekiama kiekvienam atskiram sektoriui nustatyti konkrečią politiką. Be 
to, pasiūlymuose minimos intervencijos į rinką, privataus sandėliavimo, taip pat eksporto 
grąžinamųjų išmokų taikymo klausimai. Atkreipiamas dėmesys į gamintojų organizacijų ir 
gamintojų grupių, ypač vaisių ir daržovių sektoriuje, klausimus, taip pat į skatinimo sistemų ir 
ženklinimo praktikos klausimus. Pateikiamos sektorių politikos galimybės siekiant įveikti
būsimus sunkumus įvairiose žemės ūkio srityse ir įgyvendinti BŽŪP nustatytus tikslus. 
Vykdant reformą taip pat reikia atsižvelgti į naujus prekybos, gamybos ir kokybės paketo 
standartus (pvz., pieno kvotas) tam, kad būtų užtikrinta veiksmingas planas ir sistema, kurie 
padėtų išvengti didelio kainų svyravimo.

Labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi viešojo intereso reikalavimų, susietų su išmokų 
skyrimu.

Šis pranešimas parengtas remiantis duomenimis apie bendras asignavimų sumas, kurias 
Komisija numatė skirti BŽŪP pagal kitą daugiametę finansinę programą. Jeigu tas pasiūlymas 
būtų keičiamas iš esmės, reikėtų persvarstyti šios nuomonės turinį.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) taikyti aplinkos apsaugos priemones ir 
aplinkai nekenksmingus gamybos būdus, 
įskaitant ekologinį ūkininkavimą;

e) taikyti aplinkos apsaugos priemones ir 
aplinkai nekenksmingus gamybos būdus, 
įskaitant ekologinį ūkininkavimą ir 
integruotą gamybą;

Pagrindimas

Integruota gamyba, kaip gamybos būdas, apimantis kiek įmanoma daugiau gamtos išteklių ir 
mechanizmų, yra veikla, kuri užtikrina tvarų žemės ūkį ilguoju laikotarpiu. Dėl šios 
priežasties ir dėl to, kad šis būdas gali būti taikomas iš esmės visiems pasėliams, jis turi būti 
laikomas Sąjungos pripažintu ekologiniu žemės ūkio produktų gamybos būdu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinė pagalba yra lygi 30 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
faktiškai sumokėtų finansinių įnašų sumai 
ir neviršija 50 % faktiškai patirtų išlaidų.

1. Sąjungos finansinė pagalba yra lygi 30 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
faktiškai sumokėtų finansinių įnašų sumai 
ir neviršija 60 % faktiškai patirtų išlaidų.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau tas procentinis dydis gali būti 
padidintas iki 4,6 % parduodamos 
produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 
4,1 % parduodamos produkcijos vertės, 
naudojama tik krizių prevencijos ir 
valdymo priemonėms. 

Tačiau tas procentinis dydis gali būti 
padidintas iki 5 % parduodamos 
produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 
4,1 % parduodamos produkcijos vertės, 
naudojama tik krizių prevencijos ir 
valdymo priemonėms. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minėti standartai taip pat intensyviai ir 
griežtai taikomi trečiųjų šalių kilmės 
produktams.

Pagrindimas

Taikant abipusiškumo principą reikėtų užtikrinti, kad visi į tą pačią rinką patenkantys 
produktai atitiktų tuos pačius reikalavimus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek būtina siekiant sudaryti sąlygas 
eksportuoti produktus pagal pasaulinės 
rinkos įkainius ar kainas ir laikantis pagal 
Sutarties 218 straipsnį sudarytais 
susitarimais nustatytų ribų, tokių produktų 
pasaulinės rinkos įkainių ar kainų ir kainų 
Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas 

1. Šiame skyriuje nurodytos eksporto 
grąžinamosios išmokos naudojamos tik 
pagal 154 straipsnį. Kiek būtina siekiant 
sudaryti sąlygas eksportuoti produktus 
pagal pasaulinės rinkos įkainius ar kainas ir 
laikantis pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytais susitarimais nustatytų ribų, tokių 
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eksporto grąžinamosiomis išmokomis: produktų pasaulinės rinkos įkainių ar kainų 
ir kainų Sąjungoje skirtumas gali būti 
padengiamas eksporto grąžinamosiomis 
išmokomis:

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų 
rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos 
sutrikdymo pavojų, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Atsižvelgiant į poreikį efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo 
ar kritimo vidaus ar išorės rinkose sukeltą 
rinkos sutrikdymą, Komisija įgaliojama 
pagal Sutarties 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais imtųsi 
atitinkamam sektoriui būtinų priemonių, 
laikydamasi pagal Sutarties 218 straipsnį 
sudarytuose susitarimuose nustatytų 
įpareigojimų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo
grėsmė, kaip nurodyta šios dalies pirmoje 
pastraipoje, ir kai tai būtina dėl 
neišvengiamos skubos priežasčių, pagal šią 
pastraipą priimtiems deleguotiesiems 
aktams taikoma šio reglamento 161 
straipsnyje numatyta tvarka.

Tais atvejais, kai sutrikdoma rinka, kaip
nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, ir 
kai tai būtina dėl neišvengiamos skubos 
priežasčių, pagal šią pastraipą priimtiems 
deleguotiesiems aktams taikoma šio 
reglamento 161 straipsnyje numatyta 
tvarka.
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