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pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį 

dėl 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl 

tikrinimo priemonių, susijusių su kanapių auginimu, iš dalies keičiamas 

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 ir tam tikros jo nuostatos dėl 

žalinimo išmokos, išmokos jauniesiems ūkininkams, kontroliuojantiems 

juridinį asmenį, savanoriškos susietosios paramos už vienetą apskaičiavimo, 

teisių į išmokas dalių ir tam tikrų pranešimo reikalavimų, susijusių su 

vienkartinės išmokos už plotus sistema ir savanoriška susietąja parama, ir iš 

dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 1307/2013 X priedas 

(2017/2571(DEA)) 
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B8-0395/2017 

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo 

reglamento, kuriuo dėl tikrinimo priemonių, susijusių su kanapių auginimu, iš dalies 

keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 ir tam tikros jo nuostatos dėl 

žalinimo išmokos, išmokos jauniesiems ūkininkams, kontroliuojantiems juridinį asmenį, 

savanoriškos susietosios paramos už vienetą apskaičiavimo, teisių į išmokas dalių ir tam 

tikrų pranešimo reikalavimų, susijusių su vienkartinės išmokos už plotus sistema ir 

savanoriška susietąja parama, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1307/2013 X priedas 

(2017/2571(DEA)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)0735), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos 

sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/20091, ypač į jo 35 

straipsnio 2 ir 3 dalis, 44 straipsnio 5 dalies b punktą, 46 straipsnio 9 dalies a ir c 

punktus, 50 straipsnio 11 dalį, 52 straipsnio 9 dalies a punktą, 67 straipsnio 1 dalį ir 2 

dalies a punktą ir 70 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį, 

A. kadangi pateikdama šį deleguotąjį reglamentą Komisija smarkiai pamina Parlamento, 

kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas procedūros ir turinio požiūriu; 

B. kadangi susiejant 14 įgaliojimų ir juos pateikiant kaip vieną Komisijos deleguotąjį 

reglamentą Parlamentui trukdoma pasinaudoti teise tikrinti, nes jis verčiamas tiesiog 

pritarti visam rinkiniui arba jį atmesti, todėl nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl 

kiekvieno įgaliojimo atskirai; 

C. kadangi Komisijos deleguotasis reglamentas yra gerokai daugiau nei tik supaprastinimo 

priemonė ir iš esmės paveiks bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimą; 

D. kadangi draudimas taikyti fitosanitarinę ankštinių augalų apsaugą ekologiniu požiūriu 

svarbiose vietovėse kelia grėsmę tvariai baltymų vidaus gamybai pagal ES baltymų 

strategiją tuo metu, kai Europa jau ir taip yra itin priklausoma nuo baltymų importo; 

E. kadangi ekologinė ankštinių augalų nauda dirvožemio apsaugos ir azoto fiksavimo 

požiūriu yra neginčijama ir daug didesnė nei, pavyzdžiui, pasėlių, į kuriuos įsėjama 

žolė; 

                                                 
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 608. 
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1. pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir jai pranešti, kad šis 

deleguotasis reglamentas negali įsigalioti; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir 

parlamentams. 


