Europos Sąjungos
Taryba
Briuselis, 2017 m. gruodžio 12 d.
(OR. en)
15577/17
ADD 2

Tarpinstitucinė byla:
2016/0282B (COD)

CODEC 2049
AGRI 688
AGRILEG 249
AGRIFIN 132
AGRIORG 124
AGRISTR 115
VETER 124
PHYTOSAN 27
PRANEŠIMAS DĖL „A“ PUNKTO
nuo:
kam:

Tarybos generalinio sekretoriato
Tarybai

Dalykas:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami
reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr.
1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir
stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės
ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų
taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio
produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos
išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų
sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos, projektas
(pirmasis svarstymas)
– Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas
= Pareiškimas

Nyderlandų pareiškimas
Nyderlandai pripažįsta pirmininkaujančios valstybės narės pastangas pasiekti kompromisinį
susitarimą dėl „Omnibus“ pasiūlymo žemės ūkio nuostatų. Visų pirma Nyderlandai palankiai
vertina pasiektus rezultatus dėl Horizontaliojo reglamento, Tiesioginių išmokų reglamento ir
Bendro rinkų organizavimo reglamento.
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Vis dėlto Nyderlandams susirūpinimą kelia tai, kad nuo 30 % iki 20 % buvo sumažinta pasėlių,
gyvūnų ir augalų draudimui taikytina žalos riba. Šiuo metu Nyderlanduose yra nustatyta tinkamai
veikianti draudimo nuo visų meteorologinių reiškinių keliamų pavojų sistema, pagal kurią taikoma
30 % žalos riba. Sumažinus žalos ribą, padidės išmokos ir jos bus mokamos dažniau. Dėl šios
padėties padidės draudimo įmokos ir taip savo ruožtu bus daromas spaudimas ūkininkų dalyvavimui
draudimo nuo visų meteorologinių reiškinių keliamų pavojų sistemoje. Be to, pagal Pasaulio
prekybos organizacijos taisykles draudimo įmokoms taikomos subsidijos iš „žaliosios dėžės“ bus
perkeltos į prekybą iškreipiančią „geltonąją dėžę“. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių Nyderlandai
norėtų susilaikyti balsuojant dėl šio pasiūlymo.
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