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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nors nuomonės referentas palankiai vertina nustatytus Trąšų reglamento peržiūros tikslus: 
skatinti efektyvų išteklių naudojimą, didinti suderinimo mastą, sumažinti priklausomybę nuo 
importo ir skatinti trąšų gamybą ES, tačiau atkreipia dėmesį į trūkumus, susijusius su 
numatytu platesniu poveikiu. Taisyklės, pasiūlytos nesiremiant tvirtu moksliniu pagrindu, gali 
pakenkti Europos gamintojams ir sukelti ES prekybos partnerių prieštaravimus. Pasiūlymas 
taip pat galėtų prieštarauti geresnio reglamentavimo principui, pagal kurį reikalaujama ES 
politiką ir teisės aktus rengti taip, kad jie pasiektų savo tikslus kuo veiksmingesniu ir 
efektyvesniu būdu.

Tarptautinės prekybos aplinkybės

Europos Sąjunga beveik visiškai priklauso nuo gamtinio fosfato importo. 2016 m. kovo mėn. 
Komisijos priimtas pasiūlymas dėl peržiūrėto trąšų reglamento turės didelį poveikį 
tarptautinei prekybai. Pirmiausia, dėl pasiūlytos nerealistiškos kadmio ribinės vertės galėtų 
gerokai sutrikti prekyba su daugeliu gamtinį fosfatą gaminančių šalių, dėl jos taip pat kyla 
rimtų klausimų, susijusių su PPO taisyklių laikymusi.
Jei peržiūrėtos taisyklės bus priimtos tokios, kokios yra dabar, dėl jų bus gerokai apriboti 
daugelio besivystančių šalių eksporto srautai. Dauguma gamtinį fosfatą į ES eksportuojančių 
šalių nesugebėtų laikytis Komisijos pasiūlytų ribinių verčių. Dėl pasiūlytų ribinių verčių 
galėtų padidėti įtampa vykdant dvišalę prekybą ir galėtų būti pradėtos PPO ginčų sprendimo 
procedūros. Be to, dėl jų gali padidėti gamtinio fosfato, kurį galima naudoti CE ženklu 
pažymėtoms trąšoms gaminti, trūkumas, o tai neigiamai paveiktų ES fosfato trąšų gamintojus, 
kurie yra visiškai priklausomi nuo jo importo.
Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas siūlo nustatyti papildomas priemones, pagal kurias 
būtų leidžiama taikyti laikinai nukrypti leidžiančias nuostatas, kurios sudarytų sąlygas 
pramonei prisitaikyti prie besikeičiančios reglamentavimo aplinkos. Moksliškai pagrįsta 
vidutinė kadmio ribinė vertė gamtiniame fosfate – 80 mg Cd/kg – užtikrintų atitiktį PPO
reikalavimams, taigi sumažintų įtampą prekybos srityje.

Išvados

Atnaujintos taisyklės neturi pakenkti ES bendrovių pastangoms atsikratyti priklausomybės 
nuo importo, įvairinti importo šaltinius tarptautinėse rinkose ir stengtis nepriklausyti nuo 
keleto kainas iškraipančių žaliavų importo šaltinių. Be to, jos neturi kenkti ES politikos pietų 
kaimyninių šalių atžvilgiu nuoseklumui.
Nuomonės referentas apgailestauja dėl to, kad Komisija nesistengia atsižvelgti į susirūpinimą 
dėl to, kad pasiūlytos priemonės gali labai iškreipti prekybos modelius tarptautinės prekybos 
žaliavomis srityje.  Nuomonės referentas mano, kad kadmio ribinės vertės, pateiktos 
nesiremiant patikimu moksliniu pagrindu, gali rimtai pakenkti ES patikimumui jos prekybos 
partnerių akyse, pakenkti apsirūpinimui žaliavomis, nukreipti tarptautinius prekybos srautus 
kita linkme ir neatitaisomai paveikti ES pramonę.

Tiksliau tariant, trečiosios šalys, monopolizavusios žaliavų telkinius, gali siekti pasinaudoti 
privilegijuota savo padėtimi, o dėl reglamentu nustatytų ribinių verčių gali dar labiau 
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pasunkėti žaliavų tiekimas ir padidėti tų šalių gatavų tręšiamųjų produktų rinkos dalis, todėl 
ES taptų priklausoma nuo gatavų trąšų importo, o tai turėtų padarinių maisto saugai.

Todėl Komisija turėtų imtis aktyvesnių stebėjimo bei ataskaitų teikimo priemonių ir veiksmų, 
susijusių su neigiamu numatytų priemonių poveikiu rinkai ir prekybai, kad būtų užtikrinta 
stabili ir įperkama prieiga prie žaliavų ir ES trąšų pramonės konkurencingumas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas iškraipymams, pvz., dvigubai kainodarai, reguliuojamoms vidaus 
kainoms, eksporto apribojimams, eksporto muitams ir monopolistinėms bei oligopolinėms 
struktūroms trečiųjų šalių žaliavų pramonėje. Galiausiai, daug pasaulio gamtinio fosfato 
telkinių, kurių skaičius ribotas, yra neprieinami ES gamintojams ir nuomonės referentas 
norėtų, kad Komisija pasinaudotų turimomis priemonėmis, siekdama padidinti žaliavų 
tiekimo sklandumą.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60a) būtina įvertinti ir sušvelninti 
galimą neigiamą šio reglamento 
ekonominį ir socialinį poveikį toms 
Europos kaimynystės priemonėje 
dalyvaujančioms šalims ir 
besivystančioms šalims, kurios labai 
priklauso nuo gamtinio fosfato ir trąšų 
eksporto. Komisija turėtų imtis būtinų 
veiksmų, kuriais būtų skatinamas antrinis 
perdirbimas ir pramoninio masto kadmio 
šalinimo technologijos ir procesai, 
sudarydama palankias aplinkybes 
užtikrinti atitiktį žymėjimo CE ženklu 
sąlygoms. Taip pat turėtų būti numatytos 
galimybės skirti finansavimą kadmio 
šalinimo procesams diegti, ypač 
pasinaudojant, be kita ko, mokslinių 
tyrimų programa „Horizontas 2020“ ir 
EIB išorės finansavimo projektais;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
60 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60b) kadangi Sąjunga yra labai 
priklausoma nuo gamtinio fosfato 
importo į ES, Komisija šią medžiagą 
priskyrė prie svarbiausių žaliavų. Todėl 
būtina stebėti šio reglamento poveikį 
galimybei, apskritai, gauti tiekiamų 
žaliavų, ypač gamtinio fosfato 
prieinamumui ir abiem atvejais –
kainoms. Atlikus tokį vertinimą, jei 
pastebimas neigiamas poveikis, Komisija 
turėtų imtis bet kokių priemonių, kurios, 
jos nuomone, yra tinkamos norint 
pašalinti šiuos prekybos trikdžius;

Pagrindimas

Gamtinis fosfatas buvo priskirtas prie svarbiausių žaliavų, nes tai didelės ekonominės svarbos 
Europos Sąjungoje ir didelės tiekimo rizikos žaliava. Po šio reglamento įsigaliojimo EK 
turėtų stebėti jo poveikį galimybei gauti gamtinio fosfato, šios žaliavos prieinamumui ir 
kainoms ir apie jį pranešti. EK taip pat turėtų galėti imtis priemonių prekybos sutrikimams 
šalinti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis

Stebėsena, ataskaitos ir įvertinimas

Ne vėliau kaip [treji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to 
kas penkerius metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertina šio reglamento 
poveikį: 

– tiekiamų žaliavų saugumui, gamtinio 
fosfato prieinamumui bei kainoms ir 
Sąjungos ekonominės veiklos 



PE589.228v02-00 6/8 AD\1125075LT.docx

LT

vykdytojams, ypač MVĮ, ir 

– Europos kaimynystės priemonėje 
dalyvaujančių ir besivystančių šalių, 
kurios labai priklauso nuo gamtinio 
fosfato ir trąšų eksporto, ekonomikai. Ši 
ataskaita turi apimti kadmio šalinimo 
procesų plėtrą ir fosfato importo 
tendencijas. 

Komisija imasi visų reikiamų priemonių, 
kad padėtų Sąjungos ekonominės veiklos 
vykdytojams, ypač MVĮ, prisitaikyti prie 
šio reglamento reikalavimų, taip pat 
pagerinti galimybes gauti ES finansavimą 
moksliniams tyrimams atlikti.

Siekdama sušvelninti galimą neigiamą 
poveikį ir padėti užtikrinti atitiktį 
žymėjimo CE ženklu sąlygoms, Komisija 
teikia techninę ir finansinę paramą 
Europos kaimynystės priemonėje 
dalyvaujančioms šalims ir 
besivystančioms šalims, kad, be kita ko, 
būtų skatinamas antrinis perdirbimas ir 
pramoninio masto kadmio šalinimo 
technologijos ir procesai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies PFK 7 skyriaus 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl maišymo nė vieno sudedamojo 
tręšiamojo produkto savybės neturi:

3. Dėl maišymo nė vieno sudedamojo 
tręšiamojo produkto funkcijos neturi:
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