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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1b. atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, 

pridėtus prie šios rezoliucijos; 

Or. en 

Informacijos tikslais, pareiškimų tekstas: 

„Dėl 1 straipsnio – Kaimo plėtra 

 Kaimo plėtros programų trukmės pratęsimas  

EŽŪFKP įnašas išlaidoms, susijusioms su 2014–2020 m. kaimo plėtros programomis, 

patvirtintomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 10 straipsnio 2 dalį, kompensuoti 

ir toliau galės būti skiriamas, jei išmokos gavėjams bus išmokėtos ne vėliau kaip 

2023 m. gruodžio 31 d. Rengdama būsimos DFP pasiūlymą, Komisija apsvarstys 

tolesnio paramos kaimo plėtrai po 2020 m. teikimo klausimą. 

 Rizikos valdymas 

Komisija patvirtina savo ketinimą rengiant pasiūlymą dėl bendrosios žemės ūkio 

politikos modernizavimo ir supaprastinimo peržiūrėti į Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 

jau įtrauktų rizikos valdymo priemonių poveikį ir veiksmingumą. 

 Su iniciatyva LEADER susijusios nuobaudos 

Komisija patvirtina savo ketinimą peržiūrėti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 

Nr. 809/2014 numatytų su iniciatyva LEADER susijusių nuobaudų veiksmingumą ir 

proporcingumą 
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Dėl 2 straipsnio – Horizontalusis reglamentas 

 Krizių rezervas 

Komisija patvirtina, kad rengiant kitą DFP bus peržiūrėta, kaip veikia žemės ūkio 

sektoriaus krizių rezervas ir kaip kompensuojami su finansine drausme susiję 

asignavimai, numatyti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje ir 26 straipsnio 5 

dalyje, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ir laiku imtis priemonių krizės rinkoje 

atveju. 

 Vienas bendras auditas 

Komisija palaiko vieno bendro audito modelį – tai patvirtina jos pasiūlymas dėl naujojo 

Finansinio reglamento 123 straipsnio. Komisija taip pat patvirtina, kad šis modelis jau 

yra leidžiamas pagal esamą žemės ūkio išlaidų valdymo ir kontrolės teisinę sistemą, 

nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013, ir kad jis jau įtrauktas į jos 2014–2020 m. 

audito strategiją. Visų pirma, jei pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnio 1 

dalį pateikta sertifikavimo įstaigos nuomonė laikoma patikima, Komisija į tą nuomonę 

atsižvelgia vertindama atitinkamos mokėjimo agentūros auditavimo poreikį. 

Dėl 3 straipsnio – Tiesioginės išmokos 

 Baltymų gamybos planas 

Komisija patvirtina savo ketinimą peržiūrėti augalinės kilmės baltymų pasiūlos ir 

paklausos padėtį ES ir apsvarstyti galimybę nustatyti Europos augalinės kilmės baltymų 

gamybos strategiją, kurios tikslas – ekonomiškomis ir aplinkai nekenksmingomis 

priemonėmis labiau skatinti augalinės kilmės baltymų gamybą ES. 

Dėl 4 straipsnio – BRO 

 Savanoriškos gamybos mažinimo programos 

Komisija patvirtina, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 

žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, 219 ir 221 straipsniuose jau yra numatytas 

būtinas teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi ji gali (jei yra biudžeto išteklių) spręsti 

rinkos trikdžių ir kitas konkrečias problemas, be kita ko, regioniniu lygmeniu, 

numatydama galimybę teikti ūkininkams tiesioginę finansinę paramą. Be to, Komisijos 

pasiūlyme Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai papildyti 
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konkretiems sektoriams skirta pajamų stabilizavimo priemone numatyta, kad valstybės 

narės į savo kaimo plėtros programas galės įtraukti galimybę skirti kompensacijas 

konkretaus sektoriaus ūkininkams dėl didelio jų pajamų sumažėjimo. 

Komisija taip pat patvirtina, kad 219 straipsnyje jai numatyta galimybė rinkos 

sutrikdymo atveju arba kilus tokiam pavojui nustatyti schemas (įskaitant reikiamą 

išsamią informaciją apie jų veikimą), pagal kurias gamintojams, savanoriškai 

įsipareigojusiems mažiau gaminti, suteikiama Sąjungos pagalba (pavyzdžiui, Komisijos 

deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1612, OL L 242, 2016 9 9, p. 4). 

 Tarpvalstybinių TO pripažinimas 

Komisija primena, kad gamintojų bendradarbiavimo taisyklės, pagal kurias 

pripažįstamos tarpvalstybinės gamintojų organizacijos, tarpvalstybinės gamintojų 

organizacijų asociacijos arba tarpvalstybinės tarpšakinės organizacijos, įskaitant būtiną 

atitinkamų valstybių narių administracijų bendradarbiavimą, jau nustatytos Komisijos 

deleguotajame reglamente (ES) 2016/232. Šių taisyklių poveikis ir tinkamumas bus 

peržiūrėti toliau vykstant BŽŪP modernizavimo ir paprastinimo procesui. 

 Nesąžininga prekybos praktika  

Komisija patvirtina, kad pradėjo vykdyti iniciatyvą dėl maisto tiekimo grandinės. Ši 

iniciatyva vykdoma Geresnio reglamentavimo gairėse nustatytais etapais. Pasibaigus 

šiai procedūrai (jei bus įmanoma – pirmąjį 2018 m. pusmetį) Komisija spręs dėl galimo 

teisės akto pasiūlymo. 

 Komisijos pareiškimas dėl gamintojų bendradarbiavimo 

Komisija atsižvelgia į Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl 152, 209, 222 ir 232 

straipsnių pakeitimų. Komisija atkreipia dėmesį, kad pakeitimai, dėl kurių susitarė 

Parlamentas ir Taryba, yra esminiai ir buvo įtraukti neatlikus poveikio vertinimo, nors 

to reikalaujama pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 15 punktą. 

Todėl kyla nepageidautinai daug teisinio ir procedūrinio netikrumo, kurio poveikis ir 

pasekmės nėra žinomi.  

Kadangi visais pradinio Komisijos pasiūlymo pakeitimais kartu labai pakeičiama teisinė 

sistema, Komisija susirūpinusi pažymi, kad dėl kai kurių gamintojų organizacijoms 
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palankių naujųjų nuostatų gali kilti pavojus smulkiųjų ūkininkų veiklos gyvybingumui 

ir jų gerovei, taip pat vartotojų interesams. Komisija patvirtina savo įsipareigojimą 

išlaikyti veiksmingą konkurenciją žemės ūkio sektoriuje ir visiškai įgyvendinti Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus. Atsižvelgdama į 

tai, Komisija atkreipia dėmesį, kad pakeitimuose, dėl kurių susitarė teisėkūros 

institucijos, tiek Komisijai, tiek nacionalinėms konkurencijos institucijoms numatyta 

labai menka galimybė imtis veiksmų veiksmingai konkurencijai išlaikyti.  

Tai, kad Komisija apskritai pritaria pasiūlymui „Omnibus“, įskaitant pakeitimus, dėl 

kurių susitarė Parlamentas ir Taryba, neturi poveikio jokiems būsimiems šių sričių 

pasiūlymams, kuriuos gali pateikti Komisija, atsižvelgdama į bendros žemės ūkio 

politikos reformą po 2020 m. ir kitas iniciatyvas, specialiai skirtas kai kurioms tekste, 

dėl kurio dabar susitarė Europos Parlamentas ir Taryba, paminėtoms problemoms 

spręsti.  

Komisija apgailestauja, kad teisėkūros institucijos neišsprendė problemos, kad tiek 

Komisijai, tiek nacionalinėms konkurencijos institucijoms numatyta labai menka 

galimybė imantis veiksmų veiksmingai konkurencijai išlaikyti, ir reiškia susirūpinimą 

dėl galimų šio apribojimo pasekmių ūkininkams ir vartotojams. Komisija atkreipia 

dėmesį, kad teisinių tekstų aiškinimas turi atitikti Sutartį, visų pirma kalbant apie 

galimybę Komisijai ir nacionalinėms konkurencijos institucijoms įsikišti, jei didelę 

rinkos dalį aprėpianti gamintojų organizacija siektų apriboti savo narių veiksmų laisvę. 

Komisija apgailestauja, kad teisės akto tekste ši galimybė nebuvo aiškiai išlaikyta.“ 

 

 

 


