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DĖL EUROPOS KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO PROJEKTO, KURIUO
IŠ DALIES KEIČIAMAS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) NR 639/2014 IR TAM
TIKROS JO NUOSTATOS DĖL ŽALINIMO REIKALAVIMŲ
Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos ţemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos grūdų
augintojų asociacija, pritardamos Europos Sąjungos ţemdirbių organizacijų COPA-COGECA
pozicijai, o taip pat Europos Parlamento Ţemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto siūlomam
rezoliucijos projektui dėl 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo reglamento, reiškia didelį
susirūpinimą dėl ES Komisijos teikiamo deleguotojo reglamento pakeitimo, kuriuo iš dalies
keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014 ir tam tikros jo nuostatos dėl ţalinimo
išmokų, siūlomo draudimo naudoti augalų apsaugos produktus ekologiniu atţvilgiu svarbioms
vietovėms (EASV) priskiriamuose plotose. Šis Komisijos pasiūlymas teikiamas ignoruojant ES
ţemės ūkio produktų gamintojų patirtį, teisėtą jų susirūpinimą ir perspėjimus dėl neigiamų tokio
draudimo pasekmių. Jis taip pat neatitinka Komisijos iškeltam tikslui – supaprastinti Bendrosios
ţemės ūkio politikos įgyvendinimo taisykles ir kelia rimtų abejonių dėl BŢŪP atitikimo Lisabonos
sutartyje iškeltiems tikslams.
Lietuvoje ekologiniu atţvilgiu svarbioms vietovėms ţemdirbiai daugiausia priskiria azotą
kaupiančių augalų (t.y. ţirnių arba pupų) pasėlius ir pūdymą, daugiamečių ţolių įsėlius. Kitų EASV
variantų ūkininkai nesirenka dėl administravimo sudėtingumo. Nuo 2018 metų sausio 1 d.
uţdraudus azotą kaupiančių augalų, daugiamečių ţolių įsėlio, tarpinių pasėlių ar pūdymo plotuose
naudoti augalų apsaugos priemones, Lietuvos ūkininkai būtų priversti atsisakyti patrauklaus ţirnių
ir pupų auginimo, atsirastų didelis disbalansas apsirūpinant baltyminiais pašarais, padidėtų
genetiškai modifikuotos produkcijos importas. Tai taip pat sukeltų neišvengiamą neigiamą poveikį

dirvoţemio kokybei, sutrikdytų ūkiuose nusistovėjusį darnų azoto apykaitos ciklą. Be to, ţemdirbiai
susidurtų su itin dideliais sunkumais įvykdant ţalinimo reikalavimus ir patirtų didelių nuostolių,
kurie grėstų ūkių finansiniam stabilumui.
Prašome Jūsų nepritarti šiai deleguotojo reglamento pataisai ir balsuoti prieš Komisijos
deleguotojo reglamento projektą.
Iš anksto Jums dėkojame ir tikimės, jog suprantate mūsų ţemdirbių susirūpinimą svarstomu
klausimu.
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