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Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir labai sumažinti 
administracinę naštą. Veiklos rezultatų 
pasiekimu grindžiamoje BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir labai sumažinti 
administracinę naštą. Veiklos rezultatų 
pasiekimu grindžiamoje BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Nepaisant to, didėjantis kainų 
nepastovumas ir ūkininkų pajamų 
mažėjimas, kuriuos dar labiau apsunkino 
BŽŪP didėjantis dėmesys rinkoms, lemia 
poreikį sukurti naujas viešąsias 
priemones, skirtas pasiūlai reguliuoti, 
kurios užtikrintų sąžiningą gamybos 
paskirstymą tarp šalių ir ūkininkų;
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, nustatydamos 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 
straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl 
kurio išduodami leidimai sodinti naujus 
vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę rinktis: remtis šiuo metu 
galiojančiu pagrindu arba procentine 
bendro ploto, faktiškai apsodinto 
vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 
31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl 
kurio suteiktos sodinimo teisės pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 
2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti 
leidimais toje valstybėje narėje;

(8) atsižvelgiant į faktiškai apsodinto 
vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–
2017 m. keliose valstybėse narėse ir 
atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą 
dėl šios priežasties, šiuo metu vykdomas 
sodinimo teisių liberalizavimas turėtų būti 
nutrauktas ir pakeistas pasiūlos 
reguliavimo modeliu, kuriuo būtų 
užtikrinta gamyba visose valstybėse 
narėse ir kartu Europos sektoriaus 
įvairovė bei kokybė;
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) įterpiamas šis straipsnis:
„149a straipsnis
Viešosios priemonės, skirtos pasiūlai 
reguliuoti
1. Nustatomas mokestis už viešąjį 
gamybos ir rinkos valdymą, siekiant 
subalansuoti rinką, stabilizuoti kainas, 
užtikrinti deramą gamintojų gyvenimo 
lygį valstybėse narėse, griežtai reguliuoti 
gamybą, stabilizuoti kainas, riboti karvių 
pieno ar kitų pieno produktų, kuriuos 
parduoda kitos valstybės narės, kiekį:
a) įdiegiant specialius paramos 
mechanizmus, kad būtų galima reaguoti į 
ekstremaliąsias situacijas pieno 
sektoriuje;
b) nustatant alternatyvų pieno ir pieno 
produktų rinkos reguliavimo mechanizmą 
kaip būtiną priemonę, siekiant reguliuoti 
pasiūlą, užtikrinti saugumą ir deramas 
gyvenimo sąlygas gamintojams ir 
išsaugoti kiekvienos valstybės narės teisę 
gaminti.
2. Šis mechanizmas apima:
a) sistemos, kuria užtikrinamos sąžiningos 
gamybos kainos, įgyvendinimą;
b) valdymo priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad nacionalinės rinkos 
būtų apsaugotos nuo pieno iš trečiųjų 



AM\1215873LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

šalių patekimo į rinką;
c) reaguojant į spekuliaciją maisto 
platinimo grandinėse veiksmingas 
reguliavimas ir stebėsena, baltų etikečių 
naudojimo ir vidaus produkcijos kiekio, 
kuris gali būti parduodamas, apribojimų 
nustatymas.

Or. pt


