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PRANEŠIMAS NARIAMS
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Tema: Lenkijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų 
organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos 
nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Lenkijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

LENKIJOS RESPUBLIKOS SENATO

NUOMONĖ

2011 m. kovo 3 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų 

organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno 

bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (COM(2010) 799 galutinis), projekto 

neatitikties subsidiarumo principui

Senatas, išnagrinėjęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras 

žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos 

nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (COM(2010) 799 galutinis), 

projektą, konstatuoja, kad šis projektas neatitinka subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos 

sutarties (ESS) 5 straipsnio 3 dalyje. 

Reglamento projektas neatitinka subsidiarumo principo dėl toliau minimų projekto nuostatų. 

Jomis Europos Komisijai (EK) suteikiama pernelyg didelė kompetencija priimti deleguotus aktus, o tai 

neturi pagrindo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį:

1) 4 straipsnis – apibrėžtis, vartojama reglamente nustatant žemės ūkio produktus, kuriems taikomas 

reglamentas, yra esminis reglamento elementas. Atskirų sąvokų apibrėžimo būdas turi pagrindinę 

reikšmę šios pagalbos priemonės veikimui;

2) 18 straipsnis – EK nustato „metodą, pagal kurį apskaičiuojami visi skiriami ištekliai, įskaitant 

intervencinius produktus ir finansines priemones maisto produktams rinkoje įsigyti“ ir ji nustato 

„apskaitinę produktų, paimtų iš intervencinių atsargų, vertę ir metodą, kuris atlikus trejų metų 

plano peržiūrą būtų taikomas perskirstant išteklius tarp valstybių narių“. Visos šios dalys yra 

pagalbos veikimo pagrindas;

3) 31 straipsnio 1 dalis – reikalavimai ir sąlygos, susijusios su valstybės intervencija pasirinktose 

rinkose. Šie veiksniai lemia intervencijos veiksmingumą, tad jie yra esminis šios priemonės 

veikimo aspektas, taigi ir esminis vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo aspektas;

4) 31 straipsnio 2 dalis – intervencinio grūdų ir žaliavinių ryžių supirkimo ir pardavimo kainų 

pakeitimai yra esminis intervencijos elementas, net jeigu tai daroma tiktai dėl su kokybe susijusių 

priežasčių;
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5) 31 straipsnio 5 dalis – teiktinos pagalbos sumažinimas ir su išankstinės išmokos teikimu susijusios 

sąlygos ir reikalavimai, kurie turi būti vykdomi, yra esminiai rinkos intervencijos aspektai;

6) 31 straipsnio 7 dalis – nuostatos dėl ūkio subjektų įsisteigimo ir jų registravimo PVM mokėtojais, 

pagal kurias turi būti užtikrintos ūkio subjektų, kurie naudojasi valstybės intervencijos arba 

privataus sandėliavimo priemonėmis, teisės ir pareigos, taip pat turi esminio intervencijos 

elemento pobūdį;

7) 35 straipsnis – vidutinių ES kainų apskaičiavimo taisyklės yra esminis klausimas žemės ūkio 

gamintojams teikiamos pagalbos požiūriu;

8) 42 straipsnis – minimalios cukrinių runkelių kainos koregavimas atsižvelgiant į jų kokybę yra 

esminis bendros cukraus sektoriaus rinkos veikimo elementas;

9) 47 straipsnis – priemonės, skirtos palengvinti pasiūlos pritaikymą prie rinkos reikalavimų, kurių 

gali būti imamasi gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių ir 

paukštienos sektoriuose. Tokių priemonių taikymas yra esminis vieno bendro žemės ūkio rinkų 

organizavimo veikimo aspektas;

10) 55 straipsnio 2 dalis – produktų, kuriuos gaminant naudojamas pramoninis cukrus, pramoninė 

izogliukozė ar pramoninis inulino sirupas, sąrašas yra esminis pagalbos cukraus sektoriui veikimo 

aspektas;

11) 78 straipsnio 2 dalis – pramoninio cukraus, pramoninės izogliukozės ar pramoninio inulino sirupo, 

įmonės produkcijos apibrėžtys yra pagrindinės apibrėžtys, susijusios su cukraus sektoriaus 

veikimu;

12) 101 straipsnio 1 dalis – reikalavimai ir standartai, taikomi nugriebtam pienui ir nugriebto pieno 

milteliams, nuo kurių priklauso pagalba už tuos pašarams naudojamus produktus, yra esminis 

pagalbos pieno sektoriui veikimo aspektas;

13) 102 straipsnio 1 dalis – reikalavimai ir standartai, taikomi nugriebtam pienui, perdirbtam į kazeiną 

ir kazeinatus, yra esminis pagalbos už nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną ir kazeinatus, veikimo 

aspektas;

14)  103 straipsnis – produktai, už kuriuos gali būti teikiama minėta pagalba, ir reikalavimai bei 

standartai, susiję su produktų naudojimu ir įmonių, naudojančių produktus prašomos pagalbos už 

nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną ir kazeinatus, ir pagalbos už nugriebtą pieną ir nugriebto pieno 

miltelius, naudojamus pašarams, tikslais, patvirtinimu ir atšaukimu;
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15)  118 straipsnis – pagalbos žemės ūkio produktų gamintojų grupėms veikimo būdas. Iki šiol 

atskiros valstybės narės priimdavo išsamius sprendimus šioje srityje, remdamosi tiktai būtinaisiais 

EK keliamais reikalavimais;

16)  126 straipsnis – veiklos fondai, nacionalinė finansinė pagalba, krizės prevencijos ir valdymo 

priemonės. Visi klausimai, susiję su įvairiomis pagalbos formomis, yra esminis žemės ūkiui 

teikiamos pagalbos veikimo aspektas ir lemia jos apimtį bei pobūdį. Pagalbos priemonių forma turi 

būti nustatoma tik nacionaliniu lygmeniu arba valstybės narės turi dalyvauti kuriant šias 

priemones, nes tam reikalingos žinios ir kompetencija, įgyta nacionaliniu lygmeniu;

17)  129 straipsnis – vaisių ir daržovių tiekimo į švietimo įstaigas programa. Orientacinis pagalbos 

skyrimas valstybėms narėms, pagalbos perskirstymo valstybėms narėms atsižvelgiant į gautas 

paraiškas būdai, visokie sumažinimai, taikomi už nuostatų nesilaikymą ir visi kiti dalykai, 

išvardyti šiame straipsnyje, turi pagrindinę reikšmę pagalbos, teikiamos įgyvendinant šią 

programą, veikimui;

18)  153 straipsnis – bitininkystės programos sąlygų, pagal kurias kiekvienai programoje 

dalyvaujančiai valstybei narei būtų skiriamas ES finansinis įnašas, nustatymas. Pagalbos 

bitininkystės sektoriui teikimo sąlygos yra pagrindinis pagalbos bitininkystei sistemos aspektas ir 

turi esminę reikšmę šio skyriaus produkcijai;

19)  156 straipsnis – šilkaverpių augintojams skirtina pagalba. Minimalus kiaušinių kiekis dėžutėje ir 

kitos sąlygos, susijusios su sėkmingu šilkaverpių išauginimu, ir sąlygos, kurias turi įvykdyti 

patvirtintos įstaigos, iš kurių augintojai gauna šilkaverpių kiaušinių dėžutes ir kurioms paskui 

pristatomi kokonai, yra esminis šiam sektoriui teikiamos pagalbos aspektas;

20) 160 straipsnis – su bendruoju prekybos standartu susiję reikalavimai ir nukrypimas nuo šių 

reikalavimų. Tai esminis aspektas maistui skirtų žemės ūkio produktų apyvartos požiūriu;

21) 162 straipsnis – prekybos standartai. Tai esminis aspektas maistui skirtų žemės ūkio produktų 

apyvartos požiūriu;

22)  169 straipsnis – nuostatos dėl sąlygų, taikomų importuojamiems ir eksportuojamiems 

produktams. Tai esminis aspektas maistui skirtų žemės ūkio produktų apyvartos požiūriu;

23)  193 straipsnis – vyno rinka. Visi šiame straipsnyje išvardyti dalykai, ypač priemonės, susijusios 

su nacionalinėmis procedūromis, taikomomis kelių valstybių pateiktoms paraiškoms, yra esminiai 

reglamentavimo aspektai, nes pagal juos nustatomos konkuravimo šioje rinkoje sąlygos;

24)  207 straipsnis – vyno rinka. Apibrėžtys, nuostatos ir apribojimai, taikomi vyno ženklinimui ir 

pateikimui rinkai, yra esminis veiksnys, lemiantis galimybę konkuruoti šioje rinkoje;
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25) 230 straipsnio 1 dalis – gamintojų organizacijos. Visi šioje dalyje išvardyti klausimai turi esminę 

reikšmę gamintojų organizacijų veikimui, taigi ir žemės ūkio rinkoms;

26)  249 straipsnis – kai kurių žemės ūkio produktų importas. Visi su importu susiję šiame straipsnyje 

išvardyti klausimai, pvz., būtinieji kokybės reikalavimai, kurių reikia laikytis norint, kad būtų 

sumažinta importo muito norma, yra esminiai aspektai, darantys įtaką ES žemės ūkio rinkų 

veikimui;

27)  253 straipsnis – importo tarifinės kvotos kiekiai. Sąlygos ir atitikties reikalavimai, kurių turi 

laikytis ūkio subjektas, teikdamas paraišką pagal importo tarifinę kvotą, ir visi kiti dalykai, 

išvardyti šiame straipsnyje, yra esminiai veiksniai, lemiantys ūkio subjekto galimybę naudotis 

importo tarifinės kvotos kiekiais;

28) 261 straipsnis – importuojamas rafinuoti skirtas cukraus. Sąlygos ir atitikties reikalavimai, kurių 

turi laikytis ūkio subjektas, teikdamas importo licencijos paraišką, įskaitant užstato pateikimą, ir 

kiti dalykai, išvardyti šiame straipsnyje, yra esminiai cukraus importo reglamentavimo, taigi ir 

cukraus rinkos veikimo, aspektai;

29) 264 straipsnio 3 dalis – apynių importas. Sąlygos, kuriomis netaikomi su lygiavertiškumo 

atestacijos dokumentu ir pakuotės ženklinimu susiję įpareigojimai, sudaro sąlygas importuoti 

apynius, taigi ir daryti įtaką šios rinkos būklei;

30)  268 straipsnis – atitinkamų produktų eksportas. Sektorių produktų, kuriuos galima eksportuoti 

pateikus eksporto licenciją, sąrašas ir visi kiti šiame straipsnyje išvardyti dalykai yra esminiai 

bendrųjų žemės ūkio rinkų veikimo aspektai, galintys turėti įtakos ES konkurencingumo lygiui 

pasaulio rinkoje;

31)  271 straipsnio 3 dalis – nuostatos dėl produktų ir ūkio subjektų atitikties grąžinamųjų išmokų 

skyrimo reikalavimams, susijusiems su tam tikrų iš grūdų gaminamų spiritinių gėrimų gamybos 

ypatumais, visų pirma su produktų apibrėžtimis ir savybėmis, ir dėl koeficientų, kuriuos taikant 

apskaičiuojamos grąžinamosios eksporto išmokos atsižvelgiant į atitinkamų produktų brandinimo 

procesą, nustatymo. Visi išvardyti aspektai turi esminę reikšmę grąžinamųjų eksporto išmokų, 

skiriamų šiame sektoriuje, požiūriu;

32)  274 straipsnis – grąžinamosios išmokos už produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus. Visi 

išvardyti dalykai, susiję su grąžinamosiomis eksporto išmokomis, įskaitant perinti skirtų kiaušinių 

ir vienos dienos amžiaus viščiukų eksporto licencijų suteikimą ex post, yra esminiai ES pagalbos 

žemės ūkiui priemonės aspektai, tokios yra grąžinamosios eksporto išmokos, kurios tam tikrais 

laikotarpiais gali turėti pagrindinę reikšmę šios žemės ūkio rinkos būklei;
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33)  277 straipsnis – grąžinamosios eksporto išmokos ir eksporto licencijos. Išsamūs grąžinamųjų 

eksporto išmokų skyrimo reikalavimai ir sąlygos, kurias turi atitikti ūkio subjektai, yra esminiai 

aspektai, sudarantys galimybę pasinaudoti grąžinamosiomis išmokomis, kurios yra Bendrijos 

pagalbos žemės ūkiui priemonė, o eksporto sąlygos turi esminę įtaką ES žemės ūkio produktų 

konkurencingumui pasaulio rinkose.

SENATO PIRMININKAS
/parašas/

Bogdan BORUSEWICZ


