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įvairovės išsaugojimo sąjungos (vok. NABU) kampanijos už žemės ūkį vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Parlamento pasinaudoti Lisabonos sutartimi jam suteiktais naujais 
įgaliojimais ir užtikrinti, kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) būtų ekologiška ir tvari. 
Pasak peticijos pateikėjos, privalu užkirsti kelią tolesniam ūkininkavimo intensyvinimui, 
kurio siekia kai kurios žemės ūkio lobistų grupės, nes tai yra ekonomiškai ir ekologiškai 
neproduktyvu. Peticijos pateikėja ragina, inter alia, nustatyti aiškius ir plataus užmojo 
pirmojo BŽŪP ramsčio ekologiškumo didinimo tikslus, padidinti ekologiškam ūkininkavimui 
skiriamo bendro finansavimo dalį nuo 60 iki 80 proc., stiprinti antrąjį ramstį, bent 35 proc. 
finansavimo skirti aplinkai ir kraštovaizdžiui gerinti ir panaikinti galimybę perkelti 
finansavimą iš vieno ramsčio į kitą. Peticijos pateikėja ragina Parlamentą ryžtingai ginti 
ekologišką į ateitį orientuotą Europos žemės ūkio politiką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„2011 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbė keturis teisėkūros pasiūlymus, sudarančius 
naujos 2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos dokumentų rinkinį. Tada Ministrų 
taryboje ir Europos Parlamente vyko derybos dėl šių reglamentų, po kurių vyko 
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tarpinstitucinės derybos.

Šio proceso rezultatas – 2013 m. birželio mėn. pasiektas politinis susitarimas dėl naujos 
BŽŪP (užbaigtas 2013 m. rugsėjo mėn.), kuris 2013 m. lapkričio mėn. plenarinėje sesijoje 
balsavimu oficialiai patvirtintas Europos Parlamente, o 2013 m. gruodžio mėn. priimtas 
Ministrų Taryboje.

Vėliau galutiniai reglamentai buvo paskelbti Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje1 ir 
naujoji BŽŪP įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d., išskyrus naują tiesioginių išmokų sistemą, 
kuri pradės veikti nuo 2015 m. sausio 1 d., po pereinamojo laikotarpio, reikalingo būtiniems 
pakeitimams atlikti.

Dėl peticijoje pateikto prašymo turinio, remdamasi galutiniu naujos BŽŪP rezultatu, Komisija 
norėtų pateikti šias pastabas.

Visų pirma dėl ekologiškumo didinimo pažymėtina, kad jis yra būtinas, nes ekologiškumo 
didinimo prievolė dabar yra privalomas naujos tiesioginių išmokų sistemos elementas. Jei 
nustatomas rimtas šio reikalavimo nesilaikymas, išmokos už ekologiškumą gali būti atšauktos 
ir gali būti pritaikyta papildoma 25 proc. bauda (įsigalioja nuo 2018 m.). Taigi ekologiškumo 
didinimas sukuria stiprų pagrindą tvariam žemės ūkiui ateityje Europoje užtikrinti.

Ši ekologiškumo didinimo prievolė susideda iš trijų privalomų elementų.

Visų pirma naujojoje BŽŪP įvedama prievolė daugiau kaip 15 hektarų ariamos žemės 
turintiems ūkiams bent 5 proc. ariamos ūkio žemės skirti ekologiniu požiūriu svarbioms 
vietovėms (angl. EFA). Reikia pažymėti, kad EFA plote leidžiama tik aplinkos atžvilgiu tvari 
produkcija, kurios detalės ir aspektai (įskaitant klausimą dėl augalų apsaugos produktų) dar 
bus išdėstyti šiuo metu rengiamuose deleguotuosiuose aktuose. 2017 m. numatytas EFA 
prievolės įvertinimas ir galimybė padidinti EFA prievolę iki 7 proc.

Antra, yra prievolė išlaikyti daugiamečių ganyklų ir žemės ūkio paskirties žemės proporcijas. 
Be to, galioja draudimas arti daugiametes ganyklas nustatytose aplinkos požiūriu 
pažeidžiamose zonose.

Trečia, dėl pasėlių įvairinimo, ūkininkas turi auginti bent 2 pasėlių rūšis, kai jo ariamos žemės 
plotas viršija 10 hektarų, ir ne mažiau kaip 3 pasėlių rūšis, kai jo ariamos žemės plotas viršija 
30 hektarų. Pagrindiniai pasėliai gali užimti ne daugiau kaip 70 proc. ariamos žemės ploto, o 
dvi pagrindinės pasėlių rūšis turi užimti ne daugiau kaip 95 proc. ariamos žemės ploto.

Kalbant apie kaimo plėtrą, galimo bendro finansavimo dalis agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonėms (angl. AECM) sudaro 75 proc. (ir gali būti padidinta iki 85 proc. mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, atokiuose regionuose ir mažesnėse Egėjo salose). Taip pat 
30 proc. ES indėlio į kiekvieną kaimo plėtros programą turi būti atidėta priemonėms, skirtoms 
klimato kaitos poveikiui mažinti ir prie jo prisitaikyti bei aplinkosaugos problemoms. Šie 
30 proc. turi būti susieti su keliomis kaimo plėtros priemonėmis, įskaitant AECM, ekologinį 
ūkininkavimą, miškininkystės priemones, „Natura 2000“ išmokas ir su aplinka bei klimatu 
susijusias investicijas. Tačiau atsakingos programavimo institucijos nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu gali viršyti šią minimalią procentinę dalį.
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Rizikos ir krizių valdymo priemonės yra svarbios padedant ūkininkams sukrėtimų ir 
augančios rizikos atveju (pvz., dėl kainų svyravimo) konkurencingoje ir globalioje rinkoje. 
Jos suteikia tam tikro tikrumo planuojant, todėl padeda išlaikyti gyvybingą produkciją ir ūkius 
Europos Sąjungoje. Todėl naujojoje kaimo plėtros politikoje bendro finansavimo pavidalu 
siūloma parama tokioms priemonėms. Tačiau tai yra galimybė nacionalinėms ir regioninėms 
programavimo institucijoms, kurią jos gali naudoti atsižvelgdamos į nacionalines ir regiono 
aplinkybes, o ne siūlymas taikyti betikslį požiūrį.

Galiausiai kalbant apie lėšų perkėlimą iš antrojo ramsčio pirmajam ramsčiui, reikia priminti, 
kad pati valstybė narė turi nuspręsti, ar pasinaudoti šia galimybe gerai apibrėžtose ribose (iki 
15 proc. arba 25 proc., priklausomai nuo valstybės narės). Kartu naujojoje BŽŪP sudaryta 
galimybė perkelti lėšas iš pirmojo ramsčio į antrąjį ramstį (iki 15 proc.).

Išvada

Naujoji BŽŪP įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d. (o tam tikros jos dalys įsigalioja 2015 m. sausio 
1 d.), todėl šiuo metu nėra galimybių daugiau į ją kištis. 2017 m. bus vertinama EFA prievolė, 
po kurios gali būti teikiami teisiniai pasiūlymai. Kalbant apie bendrą peticijos pateikėjos 
reikalavimą dėl labiau į ekologiškumą orientuotos politikos, naujoji BŽŪP yra stiprus bendras 
politinis pagrindas, kuriuo įgyvendinamos kelios priemonės, kad ES žemės ūkis būtų 
tvaresnis.“


