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Pakeitimas 614
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti 
pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame 
plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių 
priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, 
valstybės narės atlieka finansinius 
koregavimus visiškai arba iš dalies 
panaikindamos atitinkamą Sąjungos 
finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį 
bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių 
nuostolių mastą.

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti 
pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame 
plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių 
priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, 
valstybės narės atlieka finansinius 
koregavimus iš dalies arba, kraštutiniais 
atvejais, visiškai panaikindamos atitinkamą 
Sąjungos finansavimą. Valstybės narės 
atsižvelgia į nustatyto reikalavimų 
nesilaikymo pobūdį bei sunkumą, bet 
kokius tai paskatinusius išorinius 
veiksnius, paramos gavėjo ekonominę 
padėtį, į tai, ar anksčiau paramos gavėjas 
pasinaudojo geltonų kortelių sistema 
padaręs tokį pat pažeidimą, ir EŽŪFKP 
finansinių nuostolių mastą.

Or. en

Pakeitimas 615
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti 
pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame 
plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių
priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, 
valstybės narės atlieka finansinius 
koregavimus visiškai arba iš dalies 
panaikindamos atitinkamą Sąjungos 
finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį 
bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių 

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti 
pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame 
plane arba atitinkamoje regioninės 
intervencijos programoje nurodytų kaimo 
plėtros intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka 
finansinius koregavimus visiškai arba iš 
dalies panaikindamos atitinkamą Sąjungos 
finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį 
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nuostolių mastą. bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių 
nuostolių mastą.

Or. en

Pagrindimas

Regioninių planų atveju ir siekiant išlaikyti šio straipsnio nuoseklumą, susigrąžintos arba 
anuliuotos sumos turėtų būti dar kartą naudojamos tam pačiam planui, kuriam jos iš pradžių 
buvo priskirtos.

Pakeitimas 616
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos, kurias 
valstybės narės apskaičiuoja po 
paskutinės paramos gavėjui nustatyto 
mokėjimo laikotarpio dienos, vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas. Valstybės narės 
gali nustatyti mažiausią sumą, taikomą 
šiam skirsniui, atsižvelgdamos į nuostatas 
dėl minimalios kompensacijos paramos 
gavėjams.

Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie žemės ūkio fondų skolų valdymą, siūloma išlaikyti status quo.
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Pakeitimas 617
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos 
fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos, kurias 
valstybės narės apskaičiuos pasibaigus 
paramos gavėjui suteiktam mokėjimo 
terminui, vėl perskirstomos kitoms BŽŪP 
strateginiame plane nurodytoms kaimo 
plėtros intervencinėms priemonėms. 
Tačiau visą anuliuotų ar susigrąžintų
Sąjungos fondų lėšų sumą valstybės narės 
gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane numatytam 
kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad 
šios lėšos nebus perskirstomos kaimo 
plėtros veiksmams, dėl kurių buvo 
vykdomas finansinis koregavimas.

Or. en

Pakeitimas 618
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos, kurias 
valstybės narės apskaičiuoja po 
paskutinės paramos gavėjui nustatyto 
mokėjimo laikotarpio dienos, vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
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strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Or. es

Pakeitimas 619
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane arba atitinkamoje susijusioje 
regioninės intervencijos programoje
nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms. Tačiau anuliuotas ar 
susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas 
valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik 
nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane 
numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su 
sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos 
kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo 
vykdomas finansinis koregavimas.

Or. en

Pakeitimas 620
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
išmokoms. Tačiau anuliuotas ar 
susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas 
valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik 
nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane 
numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su 
sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos 
kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo 
vykdomas finansinis koregavimas.

Or. pl

Pakeitimas 621
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
išmokoms. Tačiau anuliuotas ar 
susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas 
valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik 
nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane 
numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su 
sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos 
kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo 
vykdomas finansinis koregavimas.

Or. pl

Pakeitimas 622
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti mažiausią 
sumą, kuriai taikoma ankstesnė dalis, 
kaip nustatoma minimalios 
kompensacijos finansinės drausmės 
paramos gavėjams atveju.

Or. es

Pakeitimas 623
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, 
valstybės narės iš visų būsimų mokėjimų, 
kuriuos mokėjimo agentūra turi atlikti 
paramos gavėjui, išskaičiuoja visas 
sumas, kurias sumokėjo nepagrįstai, nes 
paramos gavėjas įvykdė pažeidimų, kurie 
nėra atitaisyti.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad žemės ūkio fondų mokėjimai ir pažeidimai būtų veiksmingai valdomi, 
mokėjimo agentūros turi galėti susigrąžinti dėl pažeidimų susidariusias sumas, 
išskaičiuodamos tas sumas iš būsimų mokėjimų, kaip šiuo metu numatyta ES teisės akte 2014–
2020 m. laikotarpiui (Reglamento Nr. 908/2014 28 straipsnis).

Pakeitimas 624
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas. 
Šios kontrolės sistemos aprašomos 
nacionaliniame BŽŪP strateginiame 
plane, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 101 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 625
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas, 
taikomas kartu su išankstinio įspėjimo 
mechanizmais.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma, kad taikydamos savo BŽŪP teikiamos paramos valdymo ir kontrolės 
sistemą valstybės narės įgyvendintų išankstinio įspėjimo mechanizmą, panašų į tą, kuris 
galimas vykdant paramos sąlygų kontrolę. Šis pakeitimas turi būti skaitomas su pasiūlymu 
suteikti ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams teisę į tikslinimą, kuria siekiama 
administracinę kontrolės sistemą pakeisti žemės ūkio administravimo institucijų 
konsultacijomis.

Pakeitimas 626
Annie Schreijer-Pierik
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Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti Sąjungos 
intervencines priemones reglamentuojančių 
Sąjungos teisės aktų 98 % patikimumo 
lygį, valstybės narės nustato veiksmingas 
valdymo ir kontrolės sistemas.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu nustatomų reikalavimų rūšis ir lygis turėtų būti panašūs į nustatytus kitų ES 
fondų atveju. Kitiems europiniams fondams nenustatyta tokių išsamių reikalavimų. Pasiūlyme 
dėl BŽŪP pateikti išsamūs aprašymai, pvz., susiję su įgyvendinimo priemonėmis ir metodais, 
labai apsunkina BŽŪP įgyvendinimą ūkininkams ir dėl to BŽŪP be reikalo apsunkinama jų 
veikla.

Pakeitimas 627
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
atsargumo priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad taikomos nuobaudos, kaip 
nurodyta 1 dalies d punkte, būtų 
proporcingos ir jų dydis 
diferencijuojamas atsižvelgiant į nustatyto 
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, 
trukmę ir pasikartojimą.

Išbraukta.

Valstybių narių nustatyta tvarka visų 
pirma užtikrinama, kad jokios nuobaudos 
neskiriamos, kai:

a) reikalavimų nesilaikoma dėl force 
majeure;

b) reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos 
pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam 
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gali būti paskirta administracinė 
nuobauda;

c) atitinkamas asmuo gali kompetentingai 
valdžios institucijai įrodyti, jog jis nėra 
kaltas dėl 1 dalyje nurodytų pareigų 
nevykdymo arba jei kompetentinga 
valdžios institucija kitais būdais įsitikina, 
kad atitinkamas asmuo nėra kaltas.

Jeigu paramos skyrimo sąlygų 
nesilaikoma dėl force majeure, paramos 
gavėjas išsaugo teisę gauti paramą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis išbraukiamas pakeitimas turi būti skaitomas su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas naujas 57a 
straipsnis, kuriame iš esmės pažodžiui perimta ši dalis.

Pakeitimas 628
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu skiriama nuobauda – sumažinta 
pagalbos arba paramos suma, nuobauda 
už atitinkamus metus neviršija 100 % 
paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme 
nurodytos sumos arba tinkamos 
finansuoti sumos, kuriai ta nuobauda 
taikoma. Toks pat didžiausias procentinis 
dydis taikomas mokant sumą, 
apskaičiuotą atsižvelgiant į su 
reikalavimų nesilaikymu susijusį kiekį 
ir (arba) laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį reglamentą, ES lygmeniu pakartotinai nustatomos 
bendrosios taisyklės (pritaikyta).
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Pakeitimas 629
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu skiriama nuobauda – patvirtinimo, 
pripažinimo arba leidimo sustabdymas ar 
panaikinimas arba teisės dalyvauti BŽŪP 
strateginiame plane numatytoje 
intervencinėje priemonėje arba ja 
pasinaudoti neskyrimas, nuobauda 
taikoma ne ilgesniam kaip trejų metų iš 
eilės laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinkamas asmuo veikdamas 
sąžiningai padarė klaidą ir ši klaida 
nesukėlė akivaizdžiai neproporcingų 
padarinių;

Or. fr

Pakeitimas 631
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ca) reikalavimų nesilaikymas yra 
mažareikšmis;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį reglamentą, ES lygmeniu pakartotinai nustatomos 
bendrosios taisyklės (pritaikyta).

Pakeitimas 632
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) kai reikalavimų nesilaikymą lemia 
akivaizdžios paramos paraiškoje arba 
mokėjimo prašyme paramos gavėjo 
padarytos klaidos, kurias kompetentinga 
institucija pripažino ir kurios gali būti 
taisomos arba tikslinamos prieš 
kompetentingai institucijai pranešant 
paramos gavėjui apie reikalavimų 
nesilaikymą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį reglamentą, ES lygmeniu pakartotinai nustatomos 
bendrosios taisyklės (pritaikyta).

Pakeitimas 633
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių pranešimais ir 
informacija, kurie turi būti teikiami 

b) valstybių narių pranešimais ir 
informacija, susijusiais su 4 dalyje
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Komisijai dėl 3 ir 4 dalyse nustatytų 
pareigų.

nustatyta pareiga, kurie turi būti teikiami 
Komisijai.

Or. fr

Pagrindimas

Šis išbraukiamas pakeitimas, kuriame nurodoma 3 dalis, turi būti skaitomas su pakeitimu, 
kuriuo įtraukiamas naujas 57b straipsnis, kuriame iš esmės pažodžiui perteikta ši dalis.

Pakeitimas 634
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a straipsnis

Nepagrįstai išmokėtos sumos ir 
administracinių nuobaudų taikymas

1. Kai paramos gavėjas nesilaiko 
tinkamumo kriterijų, įsipareigojimų ar 
kitų pareigų, susijusių su pagalbos ar 
paramos skyrimo sąlygomis, numatytomis 
Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] ir kituose žemės 
ūkio sektoriaus teisės aktuose, visa 
parama ar jos dalis nėra suteikiama arba 
yra atšaukiama, ir, jei taikoma, 
nesuteikiamos arba atšaukiamos 
atitinkamos teisės į išmokas, numatytos 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 21 straipsnyje.

Ši dalis taikoma nedarant poveikio 85 ir 
86 straipsnių nuostatoms.

2. Valstybės narės taiko administracines 
nuobaudas pagalbos ar paramos gavėjui 
ir kitiems fiziniams ar juridiniams 
asmenims, įskaitant tokių paramos gavėjų 
ar kitų asmenų grupes ar asociacijas, 
kuriems taikomos 1 dalyje nurodytose 
taisyklėse įtvirtintos pareigos. Šios 
administracinės nuobaudos gali būti šių 
formų:



AM\1170202LT.docx 15/159 PE630.690v01-00

LT

a) pagalbos ar paramos sumos, išmokėtos 
arba išmokėtinos pagal paramos 
paraiškas, kurioms turėjo įtakos 
reikalavimų nesilaikymas arba vėlesnes 
paraiškos, sumažinimas;

b) sumos, apskaičiuotos remiantis kiekiu 
ir (arba) laiku, susijusiu su reikalavimų 
nesilaikymu, mokėjimas;

c) patvirtinimo, pripažinimo ar leidimo 
sustabdymas arba panaikinimas;

d) teisės dalyvauti paramos sistemoje arba 
priemonėje ar kitoje atitinkamoje 
priemonėje arba ja pasinaudoti 
neskyrimas.

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
atsargumo priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad taikomos administracinės 
nuobaudos būtų proporcingos ir jų dydis 
būtų diferencijuojamas atsižvelgiant į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo 
sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą. 
Šioms administracinėms nuobaudoms 
taikomi šie apribojimai:

a) atitinkamų metų administracinės 
nuobaudos suma, nurodyta 2 dalies a ir b 
punktuose, neviršija 100 % paramos 
paraiškų ar mokėjimo prašymų, kurių 
atžvilgiu taikoma nuobauda, reikalavimus 
atitinkančios sumos;

b) 2 dalies c ir d punktuose nurodytą 
sustabdymą, atšaukimą arba neskyrimą 
galima nustatyti ne ilgiau kaip trejiems 
metams iš eilės; šis laikotarpis gali būti 
atnaujintas, jei pakartotinai nesilaikoma 
reikalavimų.

4. Valstybės narės netaiko jokios 
administracinės nuobaudos, kai:

a) reikalavimų nesilaikoma dėl force 
majeure arba išskirtinių aplinkybių;

b) reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos 
pagrįstai negalėjo aptikti paramos 
gavėjas, kuriam gali būti paskirta 
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administracinė nuobauda;

c) atitinkamas paramos gavėjas gali 
kompetentingai valdžios institucijai 
įrodyti, jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje 
nurodytų pareigų nevykdymo arba kad 
toks nevykdymas nebuvo tyčinis;

d) kompetentinga institucija kitokiu būdu 
įsitikino, kad atitinkamas paramos 
gavėjas nėra kaltas ar nebuvo tyčios;

e) pareigų nevykdymas yra mažareikšmis, 
trumpalaikis ar netęstinis.

Jeigu paramos skyrimo sąlygų 
nesilaikoma dėl force majeure, paramos 
gavėjas išsaugo teisę gauti paramą.

Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija 
gali nustatyti nuostatas, būtinas siekiant 
užtikrinti vieningą taisyklių dėl pranešimo
ir informacijos, susijusių su šiame 
skirsnyje nustatytomis pareigomis, 
teikimo Komisijai taikymą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti bendras ir suderintas taisykles dėl nepagrįstai išmokėtų 
sumų ir administracinių nuobaudų taikymo, taip pat dėl sumų, susijusių su nuobaudomis už 
tinkamumo kriterijų, įsipareigojimų ar kitų pareigų, susijusių su pagalbos ar paramos, 
numatytos įgyvendinant BŽŪP, nesilaikymą. Šiomis nuostatomis iš dalies perimamos 
taisyklės, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 63, 64 ir 77 straipsniuose.

Pakeitimas 635
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57b straipsnis

Teisė padaryti klaidą
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1. Valstybės narės savo strateginiame 
plane gali numatyti nacionalines 
nuostatas, pagal kurias paramos gavėjams 
pripažįstama teisė pakeisti administracinę 
deklaraciją arba pagalbos ar paramos 
paraišką, ar jų atsisakyti, netaikant 
sumažinimo ar nuobaudų, kai:

a) paramos gavėjas padarė esminę klaidą 
pateikdamas informaciją apie savo padėtį;

b) paramos gavėjas nesilaiko tinkamumo 
kriterijų, įsipareigojimų ar kitų pareigų, 
susijusių su pagalbos ar paramos, 
numatytos atsižvelgiant į jo padėtį, 
skyrimu;

Ši teisė į pakeitimą ar atsisakymą 
taikoma, kai klaida padaroma ar 
informacija nepateikiama veikiant 
sąžiningai ir neatrodo, jog tai padaryta 
tyčia.

Sąžiningumą vertina nacionalinės 
institucijos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtvirtinti teisę į taisymą, kai esminė klaida susijusi su taisyklių 
nežinojimu.

Pakeitimas 636
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pagal 57 straipsnio 2 dalį 
nustatytose sistemose numatomos 
sistemingos patikros, kurios taip pat 
atliekamos tose srityse, kuriose klaidų 
rizika yra didžiausia.

Valstybių narių pagal 57 straipsnio 2 dalį 
nustatytose sistemose numatomos 
sistemingos patikros, kurios taip pat 
atliekamos tose srityse, kuriose klaidų 
rizika yra didžiausia ir kuriose dėl tokios 
rizikos pobūdžio aplinkai, klimatui ir 
visuomenės arba gyvūnų sveikatai gali 
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būti padaryta didžiausia žala.

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote, atsižvelgiant į naują įgyvendinimo modelį, atnaujinama rizikos sąvoka. 
Rizikos fondams principą, kuriuo vadovautasi lig šiol, taip pat reikėtų suprasti kaip 
veiksmingo ES ir valstybių narių viešųjų lėšų panaudojimo principą. Tai reiškia, kad, 
vadovaujantis veiksmingo biudžeto lėšų panaudojimo principu, BŽUP neturėtų suteikti 
galimybių eikvoti viešąsias lėšas patiriant papildomas išlaidas, pvz., kai eksternalizuotos 
išlaidos galiausiai padengiamos viešosiomis lėšomis.

Pakeitimas 637
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pagal 57 straipsnio 2 dalį 
nustatytose sistemose numatomos 
sistemingos patikros, kurios taip pat 
atliekamos tose srityse, kuriose klaidų 
rizika yra didžiausia.

Valstybių narių pagal 57 straipsnio 2 dalį 
nustatytose sistemose numatomos 
sistemingos patikros, kurios taip pat 
atliekamos tose srityse, kuriose klaidų 
rizika yra didžiausia ir kuriose dėl tokios 
rizikos pobūdžio galiausiai aplinkai gali 
būti padaryta didžiausia žala.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo tekstu teigiama, kad patikrų dėl reikalavimų nesilaikymo sistema turėtų būti taikoma tose 
srityse, kuriose kyla didžiausia rizika. Tai turėtų būti ne tiesiog klaidų rizika, bet rizika, 
susijusi su galimu poveikiu aplinkai, pvz., pievų pavertimu dirbama žeme, o ne trūkstamu 
ausų įsagu, net jei pastarojo reikalavimo nesilaikymo rizika yra didesnė.

Pakeitimas 638
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą. 
Atsakinga valdžios institucija tikrinamus 
pareiškėjus atrenka iš pareiškėjų visumos, 
kurią sudarytų, prireikus, atsitiktinai 
atrinktų pareiškėjų grupė, kad būtų gauta 
reprezentatyvioji paklaidos norma, ir 
rizikos laipsniu grindžiama pareiškėjų 
grupė, pasirenkant sektorius, kuriuose 
klaidų rizika yra didžiausia.

Or. en

Pagrindimas

Šioje vietoje reikėtų išsaugoti tekstą iš šiuo metu galiojančio horizontaliojo reglamento 59 
straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 639
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą
ir gali jį sumažinti, jei valdymo ir 
kontrolės sistema veikia tinkamai ir jei 
klaidų lygis išlieka priimtinas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti kontrolės lygio, susijusio su veiksmingu rizikos valdymu, 
idėją ir aiškiai nurodyti, kad valstybės narės gali sumažinti kontrolės mastą, jei valdymo ir 
kontrolės sistema veikia tinkamai ir klaidų lygis išlieka priimtinas.

Pakeitimas 640
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą. 
Atsakinga valdžios institucija tikrinamus 
paramos gavėjus atrenka iš tų paramos 
gavėjų, kurių klaidų rizika yra didžiausia.

Or. en

Pakeitimas 641
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą 
tuo būdu, kuris, jos nuomone, yra 
tinkamiausias.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti akcentuojami subsidiarumo ir proporcingumo principai. Nereikėtų į vieną visumą 
sumaišyti valstybių narių ir Komisijos kontrolės taisyklių – tai lemtų administracinę naštą 
valstybėms narėms ir paramos gavėjams. Valstybės narės nenori metai iš metų kontroliuoti tų 
pačių gerų paramos gavėjų, bet kaip tik sutelkia savo pastangas į rizikas ir nesąžiningus 
paramos gavėjus, todėl joms būtinos visos priemonės veiksmingai ir ekonomiškai efektyviai 
kontrolės sistemai sukurti.

Pakeitimas 642
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui finansiniu ir 
administraciniu aspektais proporcingą
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patikrų mastą.

Or. sl

Pakeitimas 643
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą proporcingą
patikrų mastą.

Or. ro

Pakeitimas 644
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikros neatliekamos EIB arba kitų 
tarptautinių finansų įstaigų, kuriose 
valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu.

Valstybės narės neatlieka patikrų EIB 
arba kitų tarptautinių finansų įstaigų, 
kuriose valstybė narė yra akcininkė, 
lygmeniu. Šie sisteminiai atitikties ir 
nuoseklumo patikrinimai turėtų būti 
atliekami ES ar atitinkamu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 645
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kitos taisyklės dėl valstybių narių 
atliktinų patikrų dėl priemonių, 
atitinkamai nustatytų Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyriuje ir Reglamento 
(ES) Nr. 229/2013 IV skyriuje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atmetamas Komisijos pasiūlymas, atsižvelgiant į tai, kad pagal reglamentus 
(ES) Nr. 228/2013 ir Nr. 229/2013 Europos Komisijai jau suteikta teisė nustatyti taisykles 
kontrolės srityje.

Pakeitimas 646
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kitos taisyklės dėl valstybių narių 
atliktinų patikrų dėl priemonių, 
atitinkamai nustatytų Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyriuje ir Reglamento 
(ES) Nr. 229/2013 IV skyriuje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės įtrauktos į integruotą administravimo ir kontrolės sistemą ir konkrečiame 
reglamente jau numatyta priimti įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 647
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1170202LT.docx 23/159 PE630.690v01-00

LT

Valstybės narės užtikrina, kad sandorio 
teisėtumas ir tvarkingumas galėtų būti 
paveikti tik tiek, kiek tai susiję su paramos 
dalimi, kuri neturi būti sumokėta arba 
turi būti atšaukta.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis sakinys visiškai neaiškus ir neatitinka šiuo metu galiojančių ES ir nacionalinės teisės aktų 
dėl viešųjų pirkimų nuostatų. Šį sakinį būtina išbraukti.

Pakeitimas 648
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio jokioms specialiosioms 
nuostatoms, valstybės narės imasi 
veiksmingų ir proporcingų priemonių, kad 
Sąjungos teisės nuostatos nebūtų 
apeinamos, ir visų pirma užtikrina, kad 
žemės ūkio sektorių teisės aktais numatytos 
lengvatos negalėtų būti taikomos fiziniams 
arba juridiniams asmenims, jei nustatoma, 
kad jie, prieštaraudami šio reglamento 
tikslams, dirbtinai sukūrė tokių lengvatų 
gavimo sąlygas.

Nedarant poveikio jokioms specialiosioms 
nuostatoms, valstybės narės imasi 
veiksmingų ir proporcingų priemonių, kad 
Sąjungos teisės nuostatos nebūtų 
apeinamos, ir visų pirma užtikrina, kad 
žemės ūkio sektorių teisės aktais numatytos 
lengvatos negalėtų būti taikomos fiziniams 
arba juridiniams asmenims, jei nustatoma, 
kad jie, prieštaraudami šio reglamento 
tikslams, dirbtinai sukūrė tokių lengvatų 
gavimo sąlygas. Valstybės narės gali 
priimti papildomus išsamesnius 
nacionalinius teisės aktus dėl dirbtinių 
sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Pasitvirtino, jog šis straipsnis praktiškai neveiksmingas, kai norima vykdyti prievolę įrodyti 
siekiant pagrįsti, kad teisės nuostatos apeinamos, ir imtis reikiamų veiksmų. Jei ši sąlyga 
nebus tobulinama, valstybės narės turėtų turėti galimybę priimti papildomus išsamesnius 
nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas 649
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Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali taikyti 
išankstines išmokas be užstato 
investicijoms į kaimo plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

ES taisykles dėl bankų garantijų reikia racionalizuoti ir supaprastinti. Turėtų būti suteikta 
galimybė taikyti išankstines išmokas be užstato įgyvendinant nacionalines ir regionines kaimo 
plėtros programas.

Pakeitimas 650
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriomis pateikiant užstatą 
užtikrinamos nediskriminacinės ir vienodos 
sąlygos bei paisoma proporcingumo 
principo;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 651
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustatomos pateiktinam užstatui ir 
laiduotojui taikomos sąlygos ir to užstato 

Išbraukta.
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pateikimo bei grąžinimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Tai yra politiškai jautrus klausimas, net jei tai reiškia išsamią taisyklę dėl užstatų. Reikėtų 
išspręsti šį klausimą šiuo reglamentu.

Pakeitimas 652
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustatomos su išankstinėmis 
išmokomis susijusiam užstatui taikomos 
specialiosios sąlygos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra politiškai jautrus klausimas, net jei tai reiškia išsamią taisyklę dėl išankstinių išmokų. 
Reikėtų išspręsti šį klausimą šiuo reglamentu.

Pakeitimas 653
Fredrick Federley, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Integruota sistema taikoma su 
žemės ūkio plotu ar gyvuliais susijusioms 
intervencinėmis priemonėms, išvardytomis 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies II ir IV skyriuose, ir priemonėms, 
nurodytoms atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 228/201331 IV skyriuje ir Reglamento 
(ES) 229/201332 IV skyriuje.

2. Integruota sistema taikoma su 
žemės ūkio plotu, gyvuliais ar pagaminta 
produkcija susijusioms intervencinėmis 
priemonėms, išvardytomis Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies II ir 
IV skyriuose, ir priemonėms, nurodytoms 
atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 228/201331 IV skyriuje ir Reglamento 



PE630.690v01-00 26/159 AM\1170202LT.docx

LT

(ES) 229/201332 IV skyriuje.

_________________ _________________

31 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

31 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

32 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

32 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

Or. en

Pakeitimas 654
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Integruota sistema taikoma su 
žemės ūkio plotu ar gyvuliais susijusioms
intervencinėmis priemonėms, išvardytomis 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies II ir IV skyriuose, ir priemonėms, 
nurodytoms atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 228/201331 IV skyriuje ir Reglamento 
(ES) 229/201332 IV skyriuje.

2. Integruota sistema taikoma visoms
intervencinėmis priemonėms, išvardytomis 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies II ir IV skyriuose, ir priemonėms, 
nurodytoms atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 228/201331 IV skyriuje ir Reglamento 
(ES) 229/201332 IV skyriuje.

_________________ _________________

31 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

31 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).
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32 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

32 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nuo 2003 m. kompleksinė parama taikoma visoms BŽŪP programoms, atitinkamos 
sąlygos taip pat turėtų būti taikomos visoms BŽŪP intervencinėms priemonėms, kad nė viena 
intervencinė priemonė nebūtų išskirta prievolės griežtai laikytis bazinių taisyklių požiūriu; tai 
yra vidaus rinkos ir vienodų sąlygų požiūrio pagrindas.

Pakeitimas 655
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Integruota sistema taikoma su 
žemės ūkio plotu ar gyvuliais susijusioms
intervencinėmis priemonėms, išvardytomis 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies II ir IV skyriuose, ir priemonėms, 
nurodytoms atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 228/201331 IV skyriuje ir Reglamento 
(ES) 229/201332 IV skyriuje.

2. Integruota sistema taikoma visoms
intervencinėmis priemonėms, išvardytomis 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies II, III ir IV skyriuose, ir 
priemonėms, nurodytoms atitinkamai 
Reglamento (ES) Nr. 228/201331 IV 
skyriuje ir Reglamento (ES) 229/201332 IV 
skyriuje.

_________________ _________________

31 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

31 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 
2013 3 20, p. 23).

32 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

32 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, 
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio 
priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 
ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
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Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41). Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

Or. en

Pagrindimas

Kompleksinė parama turėtų būti taikoma visoms BŽŪP intervencinėms priemonėms. Nė viena 
intervencinė priemonė nebūtų išskirta prievolės griežtai laikytis bazinių taisyklių požiūriu.

Pakeitimas 656
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gyvulių identifikavimo ir 
registravimo sistema – Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų 
identifikavimo ir registravimo sistema arba 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434

nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei 
registravimo sistema;

c) gyvulių identifikavimo ir 
registravimo sistema – Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1760/200033 nustatyta galvijų 
identifikavimo ir registravimo sistema arba 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 34 
nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei 
registravimo sistema arba Tarybos 
direktyva 2008/71/EB34a nustatyta kiaulių 
identifikavimo ir registravimo sistema ir 
kitos naudojamos valstybių narių 
sukurtos gyvulių duomenų bazės;

_________________ _________________

33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų 
identifikavimo bei registravimo sistemą, 
reglamentuojantis jautienos bei jos 
produktų ženklinimą ir panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 
(OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų 
identifikavimo bei registravimo sistemą, 
reglamentuojantis jautienos bei jos 
produktų ženklinimą ir panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 
(OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis 
avių ir ožkų identifikavimo bei 
registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB 
(OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis 
avių ir ožkų identifikavimo bei 
registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB 
(OL L 5, 2004 1 9, p. 8).
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34a 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo (OL L 213, 2008 8 8, p. 31).

Or. en

Pagrindimas

Į gyvulių identifikavimo ir registravimo sistemą neįtrauktos kiaulės. Kitos valstybių narių 
sukurtos gyvulių duomenų bazės taip pat turėtų būti naudojamos, kad ta pati informacija 
nebūtų perduodama du kartus.

Pakeitimas 657
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) sistema be paraiškų – paraiškų 
taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias 
intervencines priemones sistema, kurioje 
administracijos reikalaujami duomenys 
bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už 
kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi 
valstybės narės administruojamose 
oficialiose kompiuterinėse sistemose.

f) sistema be paraiškų – užpildytų 
arba kitokio pobūdžio paraiškų taikyti su 
plotu ar gyvuliais susijusias intervencines 
priemones sistema, kurioje administracijos 
reikalaujami duomenys bent apie atskirus 
plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma 
skirti paramą, saugomi valstybės narės 
administruojamose oficialiose 
kompiuterinėse sistemose.

Or. en

Pakeitimas 658
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalies f punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) taikant sistemą be paraiškų, 
administracija turėtų galėti ūkininkams 
išmokėti išmokas, susijusius su visomis 
intervencinėmis priemonėmis ir 
priemonėmis, į kurias ūkininkai turi teisę 
remiantis oficialios kompiuterizuotos 
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duomenų bazės informacija, prireikus 
ūkininkams pateikiant papildomą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti akcentuojamas subsidiarumo principas, kad valstybės narės galėtų naudoti savo 
IT sistemas ir visą informaciją taip, kaip, jų nuomone, tinkamiausia, bei padėti ūkininkams 
pačiu praktiškiausiu būdu.

Pakeitimas 659
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) geoerdvinė sistema, kurioje ūkio 
sklypai susieti su saugomomis zonomis ir 
vadovaujantis Reglamento (ES) ... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
XI priede išvardytais ES teisės aktais 
nustatytomis vietovėmis, kaip antai
„Natura 2000“ vietovėmis arba nitratams 
jautriomis zonomis, ir juose esančiais 
kraštovaizdžio elementais (medžiais, 
gyvatvorėmis, tvenkiniais ir kt.).

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad į sistemą būtų suvesta informacija apie konkrečią sklypo paskirtį ir 
elementus, kad administracija ir ūkininkai žinotų šią informaciją, kai turėtų priimti 
administracinius sprendimus ar sprendimus dėl ūkio valdymo.

Pakeitimas 660
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistema;

c) žemės ūkio plotų stebėjimo sistema, 
jei valstybė narė nusprendžia ją taikyti;

Or. de

Pakeitimas 661
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistema;

c) jei reikia, žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti, kad valstybės narės gali pasirinkti, ar stebėti žemės ūkio 
plotus; iš tiesų, stebėjimas būti vykdomas tik nuo to momento, kai jis pripažintas visapusiškai 
įgyvendinamu, nes yra įvairių neatsakytų klausimų, susijusių su tuo, ar jį įmanoma techniškai 
plėtoti ar pritaikyti Europos žemės ūkio įvairovei.

Pakeitimas 662
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistema;

c) prireikus žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi, labai tikėtina, bus neįmanoma stebėti visų tinkamumo finansuoti kriterijų, 
reikalavimų ir kitų įpareigojimų, žemės ūkio plotų stebėjimo sistema (100 proc. kontrolė) bus 
taikoma greta dabartinės imtimi grindžiamos procedūros (5 proc. kontrolė). Be to, kriterijai, 
kuriuos iš esmės galima stebėti, tačiau kurių konkrečiu atveju neįmanoma patikimai 
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interpretuoti remiantis turimais „Sentinel“ duomenimis, turi būti tikrinami taikant įprastus 
metodus, nes kitaip gali neprognozuojamai padaugėti patikrų vietoje.

Pakeitimas 663
Fredrick Federley, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kai taikytina, valstybės narės 
nustatyta su pagaminta produkcija 
susijusių intervencinių priemonių, visų 
pirma vadovaujantis Reglamentu (ES) ... 
[Reglamentu dėl BŽŪP strateginių planų] 
BŽŪP strateginiame plane numatytų 
intervencinių priemonių stebėjimo 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 664
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Integruotos sistemos veikimas 
grindžiamas elektroninėmis duomenų 
bazėmis ir geografinėmis informacinėmis 
sistemomis ir leidžia keistis duomenimis 
tarp elektroninių duomenų bazių bei 
geografinių informacinių sistemų ir ten 
juos integruoti.

2. Integruotos sistemos veikimas 
grindžiamas elektroninėmis duomenų 
bazėmis ir geografinėmis informacinėmis 
sistemomis ir leidžia keistis duomenimis 
tarp elektroninių duomenų bazių bei 
geografinių informacinių sistemų (GIS) ir 
ten juos integruoti. Šiuo tikslu GIS 
suteikia galimybę sluoksniuoti 
geoerdvinius duomenis apie ūkio sklypus 
ir kadastrinius arba kontrolinius sklypus 
ir susieti juos su duomenimis, pagal 
kuriuos nustatomos vadovaujantis 
Reglamento (ES) ... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] XI priede 
išvardytais ES teisės aktais nustatytų 
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saugomų zonų ir specialiųjų vietovių, kaip 
antai „Natura 2000“ vietovių arba 
nitratams jautrių zonų, ribos, taip pat su
duomenimis apie juose esančius 
kraštovaizdžio elementus ir ekologinę 
infrastruktūrą (medžius, gyvatvores, 
tvenkinius, apsaugos ruožus, pakrantės 
zonų ribas ir kt.).

Or. en

Pagrindimas

Tai jau galima padaryti dabartinėje LPIS-GIS, kuri yra IAKS dalis. GIS suteikia galimybę 
sluoksniuoti topografinius, nuosavybės ir žemės naudojimo duomenis ir susieti juos su kitais 
svarbiais duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kad neseniai pradėta akcentuoti, jog BŽŪP išmokos 
turėtų būti skiriamos atsižvelgiant į rezultatus, dabar dar svarbiau, kad šie papildomi 
duomenų rinkiniai ir informacijos sluoksniai taip pat būtų įtraukti į IAKS, kad mes tinkamai 
mokėtume už teikiamas viešąsias gėrybes. Dėl tokio skaidrumo ūkininkams taip pat bus 
paprasčiau nustatyti, ar jie turi teisę gauti paramą, susijusią su tomis vietovėmis, taip pat 
planuoti, kaip optimaliai naudoti žemę, be to, tai padės daryti mažiau klaidų teikiant 
paraiškas.

Pakeitimas 665
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio valstybių narių 
atsakomybei už integruotos sistemos 
įgyvendinimą ir taikymą, Komisija gali 
prašyti specializuotų įstaigų arba asmenų 
pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės 
integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos 
ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms teikti technines konsultacijas.

3. Nedarant poveikio valstybių narių 
atsakomybei už integruotos sistemos 
įgyvendinimą ir taikymą, Komisija prašo
specializuotų įstaigų arba asmenų 
pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės 
integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos 
ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms teikti technines konsultacijas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti žemės ūkio plotų stebėjimo (stebėsenos) sistemą reikalingas faktinis, o ne 
tik galimas Komisijos dalyvavimas. Komisija turi visapusiškai įsitraukti rinkdama, 
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apdorodama ir saugodama didžiulį palydovų duomenų kiekį, priešingu atveju valstybėms 
narėms bus labai sudėtinga tai padaryti vienoms pačioms.

Pakeitimas 666
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio valstybių narių 
atsakomybei už integruotos sistemos 
įgyvendinimą ir taikymą, Komisija gali 
prašyti specializuotų įstaigų arba asmenų 
pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės 
integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos 
ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms teikti technines konsultacijas.

3. Nedarant poveikio valstybių narių 
atsakomybei už integruotos sistemos 
įgyvendinimą ir taikymą, Komisijai padeda 
specializuotos įstaigos arba asmenys, kad 
būtų sudarytos palankesnės integruotos 
sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo 
sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
teikti technines konsultacijas.

Or. es

Pakeitimas 667
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įrašo ir saugo visus 
duomenis ir dokumentus apie metinius
produktus, apie kuriuos pranešta atliekant 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, kaip 
nurodyta 52 straipsnyje, ir siekiant BŽŪP 
strateginiame plane išdėstytų tikslų 
padarytą pažangą, apie kurią pranešta ir 
kuri stebima pagal Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 straipsnį.

Valstybės narės įrašo ir saugo visus 
duomenis ir dokumentus apie metinius 
produktus, apie kuriuos pranešama kas 
trejus metus atliekant veiklos rezultatų 
patvirtinimą, kaip nurodyta 52 straipsnyje, 
ir siekiant BŽŪP strateginiame plane 
išdėstytų tikslų padarytą pažangą, apie 
kurią pranešta ir kuri stebima pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 115 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
būtinus duomenis metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms parengti. Teikti ataskaitas kas trejus 
metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrinamas ataskaitų teikimo punktualumas 
ir patikimumas.

Pakeitimas 668
Elsi Katainen, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su pirmoje pastraipoje nurodytais 
duomenimis ir dokumentais, susijusiais su 
einamaisiais kalendoriniais arba prekybos 
metais bei dešimčia ankstesnių 
kalendorinių metų arba prekybos metų, 
galima susipažinti valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
skaitmeninėse duomenų bazėse.

Su pirmoje pastraipoje nurodytais 
duomenimis ir dokumentais, susijusiais su 
einamaisiais kalendoriniais arba prekybos 
metais bei dešimčia ankstesnių 
kalendorinių metų arba prekybos metų, 
galima susipažinti valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
skaitmeninėse duomenų bazėse. Reikiama 
duomenų bazės informacija gali būti 
teikiama ir suvestinių forma.

Or. en

Pagrindimas

Nerimaujama dėl išlaidų, susijusių su visų reikalaujamų duomenų saugojimu. Prieigos 
užtikrinimas dešimties metų laikotarpiu gali būti labai brangus. Kur kas pigiau panašią ir 
reikiamą informaciją teikti suvestinių forma.

Pakeitimas 669
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad per 
integruotą sistemą surinktais duomenų 

3. Valstybės narės užtikrina, kad per 
integruotą sistemą surinktais duomenų 
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rinkiniais, kurie yra svarbūs siekiant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/2/EB35 tikslų arba svarbūs Sąjungos 
politikos stebėsenai, valdžios institucijos 
tarpusavyje dalytųsi nemokamai ir skelbtų 
viešai nacionaliniu lygmeniu. Valstybės 
narės taip pat suteikia galimybes Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms susipažinti su 
šiais duomenų rinkiniais.

rinkiniais, kurie yra svarbūs siekiant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2007/2/EB35 tikslų arba svarbūs Sąjungos 
politikos stebėsenai, valdžios institucijos 
tarpusavyje dalytųsi nemokamai. Valstybės 
narės taip pat suteikia galimybes Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms susipažinti su 
šiais duomenų rinkiniais.

_________________ _________________

35 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti 
Europos bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 
2007 4 25, p. 1).

35 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti 
Europos bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 
2007 4 25, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 670
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės riboja galimybes 
visuomenei susipažinti su 3 ir 4 dalyse 
nurodytais duomenų rinkiniais, jeigu 
tokia galimybė turėtų neigiamos įtakos 
asmens duomenų konfidencialumui pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi išbrauktas 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas suteikti galimybę visuomenei susipažinti 
su visais duomenimis, ši 5 dalis lieka be dalyko. Jei 3 dalies pakeitimas nebus priimtas, ši 
dalis turės išlikti teisės akto tekste.

Pakeitimas 671
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
paramos gavėjai ir galimi paramos 
gavėjai turėtų galimybę susipažinti su 
visais baziniais ir specifiniais 
duomenimis, susijusiais su žeme, kurią jie 
naudoja arba ketina naudoti, kad jie 
galėtų pateikti tiksliai užpildytas 
paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 672
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) yra visa informacija, kuri svarbi 
pranešant apie rodiklius, nurodytus 
Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 7 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rodikliai neturėtų būti susieti su žemės ūkio plotų identifikavimo sistema (LPIS), nes joje 
turėtų būti tik su vietove susijusi bendroji informacija, parengta perkelti į kitas duomenų 
bazes. D punkte nurodyta, kad žemės ūkio plotų identifikavimo sistema turi apimti visą 
informaciją, kuri svarbi teikiant ataskaitas dėl Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 7 straipsnyje nurodytų rodiklių. Tai reiškia, kad žemės ūkio plotų 
identifikavimo sistemoje turi būti sluoksniuojami kiekvienų metų duomenys, kuriuos reikia 
saugoti 10 metų, o tai labai brangu.

Pakeitimas 673
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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66 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet vertina žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemos 
kokybę pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą 
metodiką.

Valstybės narės kas trejus metus vertina 
žemės ūkio paskirties sklypų
identifikavimo sistemos kokybę pagal 
Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
būtinus duomenis metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms parengti. Teikti ataskaitas kas trejus 
metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrinamas ataskaitų teikimo punktualumas 
ir patikimumas.

Pakeitimas 674
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl paramos su žemės ūkio plotu 
susijusioms intervencinėms priemonėms, 
nurodytoms 63 straipsnio 2 dalyje ir 
įgyvendinamoms pagal nacionalinius 
BŽŪP strateginius planus, valstybės narės 
reikalauja pateikti paraišką naudojant 
geoerdvinę taikomąją programą, kurią 
paraiškai pateikti suteikia kompetentinga 
institucija.

1. Dėl paramos su žemės ūkio plotu 
susijusioms intervencinėms priemonėms, 
nurodytoms 63 straipsnio 2 dalyje ir 
įgyvendinamoms pagal nacionalinius 
BŽŪP strateginius planus, valstybės narės 
reikalauja pateikti paraišką naudojant 
formą, kurią geoerdvinėje taikomojoje 
programoje suteikia kompetentinga 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 675
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
sistema be paraiškų apims vieną ar daugiau 
1 ir 2 dalyse nurodytų paraiškų.

4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
sistema be paraiškų apims vieną ar daugiau 
1 ir 2 dalyse nurodytų paraiškų. Kadangi 
dėl šios sistemos stipriai sumažinami 
administraciniai ir biurokratiniai 
reikalavimai galutiniams paramos 
gavėjams, tikslinga jai teikti pirmenybę.

Or. fr

Pakeitimas 676
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet vertina 
geoerdvinės taikomosios programos 
sistemos kokybę pagal Sąjungos lygmeniu 
nustatytą metodiką.

Valstybės narės kas trejus metus vertina 
geoerdvinės taikomosios programos 
sistemos kokybę pagal Sąjungos lygmeniu 
nustatytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
būtinus duomenis metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms parengti. Teikti ataskaitas kas trejus 
metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrinamas ataskaitų teikimo punktualumas 
ir patikimumas.

Pakeitimas 677
Elsi Katainen, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narė sukuria ir taiko 1. Valstybės narė sukuria ir taiko 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą. Esant 
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žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą. tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija 
gali numatyti pereinamąjį laikotarpį 
valstybių narių, kurios pastaraisiais 
metais nenaudojo tolimojo stebėjimo 
sistemų, žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistemų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios anksčiau nėra naudojusios tolimojo stebėjimo sistemų, turėtų būti 
numatytas pereinamasis laikotarpis, susijęs su naująja privaloma plotų stebėjimo sistema, 
kad jos turėtų galimybę baigti kurti sistemą ir užtikrinti, kad ji veiktų praktiškai.

Pakeitimas 678
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narė sukuria ir taiko 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą.

1. Valstybės narė gali sukurti ir taiko 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti, kad valstybės narės galėtų pasirinkti, ar stebėti žemės ūkio 
plotus; iš tiesų stebėjimas turėtų būti vykdomas tik nuo to momento, kai jis pripažįstamas 
visiškai veiksmingu, tačiau įvairūs nežinomi asmenys tvirtina, kad jį įmanoma techniškai 
plėtoti ar pritaikyti Europos žemės ūkio įvairovei.

Pakeitimas 679
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet vertina žemės ūkio 
plotų stebėjimo sistemos kokybę pagal 

Valstybės narės kas trejus metus vertina 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos 
kokybę pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą 
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Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką. metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
būtinus duomenis metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms parengti. Teikti ataskaitas kas trejus 
metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrinamas ataskaitų teikimo punktualumas 
ir patikimumas.

Pakeitimas 680
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos 
valstybės narės nustato kontrolės ir 
nuobaudų sistemą.

Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos 
valstybės narės nustato kontrolės ir 
nuobaudų sistemą. Valstybės narės per 
mokėjimo agentūras arba įstaigas, kurias 
įgaliojo veikti jų vardu, atlieka 
administracines paramos paraiškų 
patikras, siekdamos patikrinti, ar jos 
atitinka paramos skyrimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šioje vietoje reikia teisinio tikrumo.

Pakeitimas 681
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos 
valstybės narės nustato kontrolės ir 

Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos 
valstybės narės joms tinkamiausiai forma
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nuobaudų sistemą. nustato kontrolės ir nuobaudų sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti akcentuojami subsidiarumo ir proporcingumo principai. Nereikėtų į vieną visumą 
sumaišyti valstybių narių ir Komisijos kontrolės taisyklių – tai lemtų administracinę naštą 
valstybėms narėms ir paramos gavėjams. Valstybės narės neturėtų metai iš metų kontroliuoti 
tų pačių gerų paramos gavėjų, o turėtų savo pastangas nukreipti į rizikas ir nesąžiningus 
paramos gavėjus, todėl joms būtinos visos priemonės veiksmingai ir ekonomiškai efektyviai 
kontrolės sistemai sukurti. Tačiau reikėtų sukurti visiems vienodas sąlygas ES lygmeniu.

Pakeitimas 682
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos 
valstybės narės nustato kontrolės ir 
nuobaudų sistemą.

1. Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl 
paramos valstybės narės nustato kontrolės 
ir nuobaudų sistemą.

Or. en

Pakeitimas 683
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl kiekvienos iš 63 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų intervencinių priemonių, 
valstybės narės užtikrina, kad į kasmet 
atliekamų patikrų vietoje kontrolinę imtį 
būtų įtraukta ne mažiau kaip 5 % visų 
paramos gavėjų. Jei nustatomas 
reikšmingas reikalavimų dėl atitinkamos 
intervencinės priemonės ar priemonės 
nesilaikymas, šis procentinis dydis 
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atitinkamai didinamas. Valstybės narės 
gali sumažinti patikrų vietoje skaičių, kai 
klaidų normos išlieka priimtino lygio.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį reglamentą, ES lygmeniu pakartotinai nustatomos 
bendrosios taisyklės (pritaikyta).

Pakeitimas 684
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl valstybės narės apibrėžtos 
pasėlių grupės 63 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos su plotu siejamos intervencinės 
priemonės tikslais deklaruotas plotas yra 
didesnis už išmokai gauti nustatytą plotą, 
paramos suma apskaičiuojama iš 
nustatyto ploto atėmus nustatytą skirtumą, 
jį padauginus iš dviejų, jeigu tas 
skirtumas yra didesnis nei 3 % arba du 
hektarai, bet ne daugiau kaip 20 % 
išmokai gauti nustatyto ploto. Jeigu tas 
skirtumas yra daugiau nei 20 % išmokai 
gauti nustatyto ploto, su plotu siejama 
pagalba arba parama už atitinkamos 
grupės pasėlius neskiriama.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį reglamentą, ES lygmeniu pakartotinai nustatomos 
bendrosios taisyklės (pritaikyta).

Pakeitimas 685
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnio 1–5 dalys taikomos mutatis 
mutandis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje vietoje reikia teisinio tikrumo.

Pakeitimas 686
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnio 1–5 dalys taikomos mutatis 
mutandis.

4. 57 straipsnio 1–5 dalys taikomos mutatis 
mutandis.

Or. en

Pakeitimas 687
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išsamiau apibrėžti taisykles, 
susijusias su 70 straipsnyje minima 
kontrolės ir administracinių nuobaudų 
sistema, siekiant užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą valstybėse narėse ir 
atsižvelgti į baudų, kurios turi būti 
skiriamos, atgrasomąjį poveikį ir 63 
straipsnyje nurodytos pagalbos specialius 
požymius.
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Or. pl

Pakeitimas 688
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sandorių tikrinimas III skyrius išbraukiamas.

Or. de

Pakeitimas 689
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis ir apibrėžtys

1. Šiame skyriuje nustatomos 
specialios taisyklės dėl subjektų, kurie 
gauna arba moka su EŽŪGF finansavimo 
sistema tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusias išmokas, arba tų subjektų 
atstovų (toliau – įmonės) komercinių 
dokumentų tikrinimo siekiant išsiaiškinti, 
ar sandoriai, kurie yra EŽŪGF 
finansavimo sistemos dalis, buvo faktiškai 
atlikti ir ar jie buvo atlikti teisingai.

2. Šis skyrius netaikomas 
intervencinėms priemonėms, kurios 
priklauso šios antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytai integruotai sistemai ir 
yra numatytos Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies III skyriuje. 
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
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nustatomų intervencinių priemonių, 
kurios dėl jų rengimo ir kontrolės 
reikalavimų nėra tinkamos papildomai 
ex post kontrolei tikrinant komercinius 
dokumentus atlikti ir kurios dėl šios 
priežasties nėra taip tikrinamos pagal šį 
skyrių, sąrašu.

3. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) komercinis dokumentas – visos 
buhalterinės knygos, registrai, kvitai ir 
patvirtinamieji dokumentai, sąskaitos, 
gamybos ir kokybės įrašai bei 
korespondencija, susijusi su įmonės 
komercine veikla, taip pat komerciniai 
duomenys, neatsižvelgiant į jų formą, 
įskaitant elektronine forma saugomus 
duomenis, jei tie dokumentai ar duomenys 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 1 
dalyje nurodytais sandoriais;

b) trečioji šalis – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijęs su sandoriais, atliktais pagal 
EŽŪGF finansavimo sistemą.

Or. de

Pakeitimas 690
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis ir apibrėžtys

1. Šiame skyriuje nustatomos 
specialios taisyklės dėl subjektų, kurie 
gauna arba moka su EŽŪGF finansavimo 
sistema tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusias išmokas, arba tų subjektų 
atstovų (toliau – įmonės) komercinių 
dokumentų tikrinimo siekiant išsiaiškinti, 
ar sandoriai, kurie yra EŽŪGF 
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finansavimo sistemos dalis, buvo faktiškai 
atlikti ir ar jie buvo atlikti teisingai.

2. Šis skyrius netaikomas 
intervencinėms priemonėms, kurios 
priklauso šios antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytai integruotai sistemai ir 
yra numatytos Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies III skyriuje. 
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nustatomų intervencinių priemonių, 
kurios dėl jų rengimo ir kontrolės 
reikalavimų nėra tinkamos papildomai 
ex post kontrolei tikrinant komercinius 
dokumentus atlikti ir kurios dėl šios 
priežasties nėra taip tikrinamos pagal šį 
skyrių, sąrašu.

3. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) komercinis dokumentas – visos 
buhalterinės knygos, registrai, kvitai ir 
patvirtinamieji dokumentai, sąskaitos, 
gamybos ir kokybės įrašai bei 
korespondencija, susijusi su įmonės 
komercine veikla, taip pat komerciniai 
duomenys, neatsižvelgiant į jų formą, 
įskaitant elektronine forma saugomus 
duomenis, jei tie dokumentai ar duomenys 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 1 
dalyje nurodytais sandoriais;

b) trečioji šalis – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijęs su sandoriais, atliktais pagal 
EŽŪGF finansavimo sistemą.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.
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Pakeitimas 691
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis ir apibrėžtys

1. Šiame skyriuje nustatomos specialios 
taisyklės dėl subjektų, kurie gauna arba 
moka su EŽŪGF finansavimo sistema 
tiesiogiai arba netiesiogiai susijusias 
išmokas, arba tų subjektų atstovų (toliau –
įmonės) komercinių dokumentų tikrinimo 
siekiant išsiaiškinti, ar sandoriai, kurie 
yra EŽŪGF finansavimo sistemos dalis, 
buvo faktiškai atlikti ir ar jie buvo atlikti 
teisingai.

2. Šis skyrius netaikomas intervencinėms 
priemonėms, kurios priklauso šios 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytai 
integruotai sistemai ir yra numatytos 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies III skyriuje. Komisijai pagal 100 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nustatomų 
intervencinių priemonių, kurios dėl jų 
rengimo ir kontrolės reikalavimų nėra 
tinkamos papildomai ex post kontrolei 
tikrinant komercinius dokumentus atlikti 
ir kurios dėl šios priežasties nėra taip 
tikrinamos pagal šį skyrių, sąrašu.

3. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

komercinis dokumentas – visos 
buhalterinės knygos, registrai, kvitai ir 
patvirtinamieji dokumentai, sąskaitos, 
gamybos ir kokybės įrašai bei 
korespondencija, susijusi su įmonės 
komercine veikla, taip pat komerciniai 
duomenys, neatsižvelgiant į jų formą, 
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įskaitant elektronine forma saugomus 
duomenis, jei tie dokumentai ar duomenys 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 1 
dalyje nurodytais sandoriais;

trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, 
kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs 
su sandoriais, atliktais pagal EŽŪGF 
finansavimo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 692
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame skyriuje nustatomos 
specialios taisyklės dėl subjektų, kurie 
gauna arba moka su EŽŪGF finansavimo 
sistema tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusias išmokas, arba tų subjektų 
atstovų (toliau – įmonės) komercinių 
dokumentų tikrinimo siekiant išsiaiškinti, 
ar sandoriai, kurie yra EŽŪGF 
finansavimo sistemos dalis, buvo faktiškai 
atlikti ir ar jie buvo atlikti teisingai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.
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Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 693
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skyrius netaikomas 
intervencinėms priemonėms, kurios 
priklauso šios antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytai integruotai sistemai ir 
yra numatytos Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies III skyriuje. 
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nustatomų intervencinių priemonių, 
kurios dėl jų rengimo ir kontrolės 
reikalavimų nėra tinkamos papildomai 
ex post kontrolei tikrinant komercinius 
dokumentus atlikti ir kurios dėl šios 
priežasties nėra taip tikrinamos pagal šį 
skyrių, sąrašu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 694
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Išbraukta.

a) komercinis dokumentas – visos 
buhalterinės knygos, registrai, kvitai ir 
patvirtinamieji dokumentai, sąskaitos, 
gamybos ir kokybės įrašai bei 
korespondencija, susijusi su įmonės 
komercine veikla, taip pat komerciniai 
duomenys, neatsižvelgiant į jų formą, 
įskaitant elektronine forma saugomus 
duomenis, jei tie dokumentai ar duomenys 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 1 
dalyje nurodytais sandoriais;

b) trečioji šalis – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijęs su sandoriais, atliktais pagal 
EŽŪGF finansavimo sistemą.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 695
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) komercinis dokumentas – visos 
buhalterinės knygos, registrai, kvitai ir 
patvirtinamieji dokumentai, sąskaitos, 
gamybos ir kokybės įrašai bei 
korespondencija, susijusi su įmonės 
komercine veikla, taip pat komerciniai 
duomenys, neatsižvelgiant į jų formą, 
įskaitant elektronine forma saugomus 
duomenis, jei tie dokumentai ar duomenys 

Išbraukta.
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yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 1 
dalyje nurodytais sandoriais;

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 696
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečioji šalis – fizinis ar juridinis 
asmuo, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijęs su sandoriais, atliktais pagal 
EŽŪGF finansavimo sistemą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 697
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.
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Valstybių narių atliekamas tikrinimas

1. Valstybės narės atlieka sistemingą 
įmonių komercinių dokumentų tikrinimą 
atsižvelgdamos į tikrintinų sandorių 
pobūdį. Valstybės narės užtikrina, jog 
tikrinamos įmonės būtų parenkamos taip, 
kad būtų kuo geriau užtikrintas pažeidimų 
prevencijos ir aptikimo priemonių 
veiksmingumas. Atrenkant įmones 
atsižvelgiama, inter alia, į finansinę 
įmonių svarbą toje sistemoje ir kitus 
rizikos veiksnius.

2. Tam tikrais atvejais 1 dalyje 
numatytas tikrinimas taikomas ir 
fiziniams bei juridiniams asmenims, su 
kuriais yra susijusios įmonės, ir kitiems 
fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie 
gali būti svarbūs siekiant 76 straipsnyje 
nustatytų tikslų.

3. Pagal šį skyrių atliekamas 
tikrinimas neturi poveikio patikroms, 
atliekamoms pagal 47 ir 48 straipsnius.

Or. de

Pakeitimas 698
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.

Valstybių narių atliekamas tikrinimas

1. Valstybės narės atlieka sistemingą 
įmonių komercinių dokumentų tikrinimą 
atsižvelgdamos į tikrintinų sandorių 
pobūdį. Valstybės narės užtikrina, jog
tikrinamos įmonės būtų parenkamos taip, 
kad būtų kuo geriau užtikrintas pažeidimų 
prevencijos ir aptikimo priemonių 
veiksmingumas. Atrenkant įmones 
atsižvelgiama, inter alia, į finansinę 
įmonių svarbą toje sistemoje ir kitus 
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rizikos veiksnius.

2. Tam tikrais atvejais 1 dalyje 
numatytas tikrinimas taikomas ir 
fiziniams bei juridiniams asmenims, su 
kuriais yra susijusios įmonės, ir kitiems 
fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie 
gali būti svarbūs siekiant 76 straipsnyje 
nustatytų tikslų.

3. Pagal šį skyrių atliekamas 
tikrinimas neturi poveikio patikroms, 
atliekamoms pagal 47 ir 48 straipsnius.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 699
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.

Valstybių narių atliekamas tikrinimas

1. Valstybės narės atlieka sistemingą 
įmonių komercinių dokumentų tikrinimą 
atsižvelgdamos į tikrintinų sandorių 
pobūdį. Valstybės narės užtikrina, jog 
tikrinamos įmonės būtų parenkamos taip, 
kad būtų kuo geriau užtikrintas pažeidimų 
prevencijos ir aptikimo priemonių 
veiksmingumas. Atrenkant įmones 
atsižvelgiama, inter alia, į finansinę 
įmonių svarbą toje sistemoje ir kitus 
rizikos veiksnius.

2. Tam tikrais atvejais 1 dalyje numatytas 
tikrinimas taikomas ir fiziniams bei 
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juridiniams asmenims, su kuriais yra 
susijusios įmonės, ir kitiems fiziniams bei 
juridiniams asmenims, kurie gali būti 
svarbūs siekiant 76 straipsnyje nustatytų 
tikslų.

3. Pagal šį skyrių atliekamas tikrinimas 
neturi poveikio patikroms, atliekamoms 
pagal 47 ir 48 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 700
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.

Kryžminės patikros

1. Tikrinamų pirminių duomenų 
teisingumui patvirtinti atliekamas 
atitinkamas skaičius kryžminių patikrų, 
įskaitant, jei reikia, trečiųjų šalių 
komercinių dokumentų patikras, kurios 
atliekamos atsižvelgiant į rizikos laipsnį ir 
kurios apima:

a) palyginimus su tiekėjų, klientų, 
vežėjų ir kitų trečiųjų šalių komerciniais
dokumentais;

b) jei reikia, atsargų kiekio ir 
pobūdžio fizines patikras;

c) palyginimus su užregistruotais 
finansinių srautų, kurie yra pagal 
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EŽŪGF finansavimo sistemą atliekamų 
sandorių rezultatas arba priežastis, 
duomenimis;

d) buhalterinės apskaitos arba 
finansinių veiksmų įrašų patikras, iš 
kurių rezultatų tikrinimo metu matyti, kad 
mokėjimo agentūros turimi dokumentai, 
kuriais pagrindžiamas paramos 
išmokėjimas paramos gavėjui, yra 
teisingi.

2. Tais atvejais, kai įmonių 
reikalaujama tvarkyti specialią atsargų 
apskaitą pagal Sąjungos ar nacionalines 
nuostatas, tie apskaitos įrašų duomenys 
tikrinami juos atitinkamais atvejais 
lyginant su komerciniais dokumentais ir 
prireikus su faktiniais atsargų kiekiais.

3. Atrenkant tikrintinus sandorius 
visapusiškai atsižvelgiama į rizikos 
laipsnį.

Or. de

Pakeitimas 701
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.

Kryžminės patikros

1. Tikrinamų pirminių duomenų 
teisingumui patvirtinti atliekamas 
atitinkamas skaičius kryžminių patikrų, 
įskaitant, jei reikia, trečiųjų šalių 
komercinių dokumentų patikras, kurios 
atliekamos atsižvelgiant į rizikos laipsnį ir 
kurios apima:

a) palyginimus su tiekėjų, klientų, 
vežėjų ir kitų trečiųjų šalių komerciniais 
dokumentais;

b) jei reikia, atsargų kiekio ir 
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pobūdžio fizines patikras;

c) palyginimus su užregistruotais 
finansinių srautų, kurie yra pagal 
EŽŪGF finansavimo sistemą atliekamų 
sandorių rezultatas arba priežastis, 
duomenimis;

d) buhalterinės apskaitos arba 
finansinių veiksmų įrašų patikras, iš 
kurių rezultatų tikrinimo metu matyti, kad
mokėjimo agentūros turimi dokumentai, 
kuriais pagrindžiamas paramos 
išmokėjimas paramos gavėjui, yra 
teisingi.

2. Tais atvejais, kai įmonių 
reikalaujama tvarkyti specialią atsargų 
apskaitą pagal Sąjungos ar nacionalines 
nuostatas, tie apskaitos įrašų duomenys 
tikrinami juos atitinkamais atvejais 
lyginant su komerciniais dokumentais ir 
prireikus su faktiniais atsargų kiekiais.

3. Atrenkant tikrintinus sandorius 
visapusiškai atsižvelgiama į rizikos 
laipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 702
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.

Kryžminės patikros
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1. Tikrinamų pirminių duomenų 
teisingumui patvirtinti atliekamas 
atitinkamas skaičius kryžminių patikrų, 
įskaitant, jei reikia, trečiųjų šalių 
komercinių dokumentų patikras, kurios 
atliekamos atsižvelgiant į rizikos laipsnį ir 
kurios apima:

a) palyginimus su tiekėjų, klientų, vežėjų 
ir kitų trečiųjų šalių komerciniais 
dokumentais;

b) jei reikia, atsargų kiekio ir pobūdžio 
fizines patikras;

c) palyginimus su užregistruotais 
finansinių srautų, kurie yra pagal 
EŽŪGF finansavimo sistemą atliekamų 
sandorių rezultatas arba priežastis, 
duomenimis;

d) buhalterinės apskaitos arba finansinių 
veiksmų įrašų patikras, iš kurių rezultatų 
tikrinimo metu matyti, kad mokėjimo 
agentūros turimi dokumentai, kuriais 
pagrindžiamas paramos išmokėjimas 
paramos gavėjui, yra teisingi.

2. Tais atvejais, kai įmonių reikalaujama 
tvarkyti specialią atsargų apskaitą pagal 
Sąjungos ar nacionalines nuostatas, tie 
apskaitos įrašų duomenys tikrinami juos 
atitinkamais atvejais lyginant su 
komerciniais dokumentais ir prireikus su 
faktiniais atsargų kiekiais.

3. Atrenkant tikrintinus sandorius 
visapusiškai atsižvelgiama į rizikos 
laipsnį.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.
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Pakeitimas 703
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77 straipsnis Išbraukta.

Galimybė susipažinti su komerciniais 
dokumentais

1. Už įmonę atsakingi asmenys ar 
trečioji šalis užtikrina, kad visi 
komerciniai dokumentai ir papildoma 
informacija būtų pateikti už tikrinimą 
atsakingiems pareigūnams ar asmenims, 
įgaliotiems jų vardu atlikti tikrinimą. 
Elektronine forma saugomi duomenys 
pateikiami atitinkamoje duomenų 
laikmenoje.

2. Už tikrinimą atsakingi pareigūnai 
ar asmenys, įgalioti jų vardu atlikti 
tikrinimą, gali reikalauti, kad jiems būtų 
pateikti 1 dalyje nurodytų dokumentų 
išrašai arba kopijos.

3.

Jei per tikrinimą, vykdomą pagal šį 
skyrių, įmonės tvarkomi komerciniai 
dokumentai laikomi netinkamais 
tikrinimo reikmėms, įmonei nurodoma 
ateityje tokius įrašus tvarkyti taip, kaip 
reikalauja už tikrinimą atsakinga valstybė 
narė, nedarant poveikio pareigoms, 
nustatytoms kitais su atitinkamu 
sektoriumi susijusiais reglamentais.

Valstybės narės nustato datą, nuo kurios 
turi būti daromi tie įrašai.

Jei visi pagal šį skyrių tikrintini 
komerciniai dokumentai arba jų dalis yra 
laikomi įmonėje, kuri priklauso tai pačiai 
bendrai valdomai komercinei įmonių 
grupei, partnerystei arba asociacijai, kaip 
ir tikrinama įmonė, neatsižvelgiant į tai, 
ar ji įsisteigusi Sąjungos teritorijoje, ar už 
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jos ribų, ji tuos komercinius dokumentus 
už tikrinimą atsakingiems pareigūnams 
pateikia už tikrinimą atsakingų valstybių 
narių nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.

4. Valstybės narės užtikrina, kad už 
tikrinimą atsakingi pareigūnai turėtų teisę 
patys konfiskuoti komercinius 
dokumentus ar nurodyti juos konfiskuoti. 
Šia teise naudojamasi deramai 
atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines 
nuostatas ir ji nedaro poveikio taisyklių, 
reglamentuojančių procesinius veiksmus, 
susijusius su dokumentų konfiskavimu 
baudžiamosiose bylose, taikymui.

Or. de

Pakeitimas 704
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77 straipsnis Išbraukta.

Galimybė susipažinti su komerciniais 
dokumentais

1. Už įmonę atsakingi asmenys ar 
trečioji šalis užtikrina, kad visi 
komerciniai dokumentai ir papildoma 
informacija būtų pateikti už tikrinimą 
atsakingiems pareigūnams ar asmenims, 
įgaliotiems jų vardu atlikti tikrinimą. 
Elektronine forma saugomi duomenys 
pateikiami atitinkamoje duomenų 
laikmenoje.

2. Už tikrinimą atsakingi pareigūnai 
ar asmenys, įgalioti jų vardu atlikti 
tikrinimą, gali reikalauti, kad jiems būtų 
pateikti 1 dalyje nurodytų dokumentų 
išrašai arba kopijos.

3.

Jei per tikrinimą, vykdomą pagal šį 
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skyrių, įmonės tvarkomi komerciniai 
dokumentai laikomi netinkamais 
tikrinimo reikmėms, įmonei nurodoma 
ateityje tokius įrašus tvarkyti taip, kaip 
reikalauja už tikrinimą atsakinga valstybė 
narė, nedarant poveikio pareigoms, 
nustatytoms kitais su atitinkamu 
sektoriumi susijusiais reglamentais.

Valstybės narės nustato datą, nuo kurios 
turi būti daromi tie įrašai.

Jei visi pagal šį skyrių tikrintini 
komerciniai dokumentai arba jų dalis yra 
laikomi įmonėje, kuri priklauso tai pačiai 
bendrai valdomai komercinei įmonių 
grupei, partnerystei arba asociacijai, kaip 
ir tikrinama įmonė, neatsižvelgiant į tai, 
ar ji įsisteigusi Sąjungos teritorijoje, ar už 
jos ribų, ji tuos komercinius dokumentus 
už tikrinimą atsakingiems pareigūnams 
pateikia už tikrinimą atsakingų valstybių 
narių nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.

4. Valstybės narės užtikrina, kad už 
tikrinimą atsakingi pareigūnai turėtų teisę 
patys konfiskuoti komercinius 
dokumentus ar nurodyti juos konfiskuoti. 
Šia teise naudojamasi deramai 
atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines 
nuostatas ir ji nedaro poveikio taisyklių, 
reglamentuojančių procesinius veiksmus, 
susijusius su dokumentų konfiskavimu 
baudžiamosiose bylose, taikymui.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 705
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
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77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77 straipsnis Išbraukta.

Galimybė susipažinti su komerciniais 
dokumentais

1. Už įmonę atsakingi asmenys ar trečioji 
šalis užtikrina, kad visi komerciniai 
dokumentai ir papildoma informacija 
būtų pateikti už tikrinimą atsakingiems 
pareigūnams ar asmenims, įgaliotiems jų 
vardu atlikti tikrinimą. Elektronine forma 
saugomi duomenys pateikiami 
atitinkamoje duomenų laikmenoje.

2. Už tikrinimą atsakingi pareigūnai ar 
asmenys, įgalioti jų vardu atlikti 
tikrinimą, gali reikalauti, kad jiems būtų 
pateikti 1 dalyje nurodytų dokumentų 
išrašai arba kopijos.

3.

Jei per tikrinimą, vykdomą pagal šį 
skyrių, įmonės tvarkomi komerciniai 
dokumentai laikomi netinkamais 
tikrinimo reikmėms, įmonei nurodoma 
ateityje tokius įrašus tvarkyti taip, kaip 
reikalauja už tikrinimą atsakinga valstybė 
narė, nedarant poveikio pareigoms, 
nustatytoms kitais su atitinkamu 
sektoriumi susijusiais reglamentais.

Valstybės narės nustato datą, nuo kurios 
turi būti daromi tie įrašai.

Jei visi pagal šį skyrių tikrintini 
komerciniai dokumentai arba jų dalis yra 
laikomi įmonėje, kuri priklauso tai pačiai 
bendrai valdomai komercinei įmonių 
grupei, partnerystei arba asociacijai, kaip 
ir tikrinama įmonė, neatsižvelgiant į tai, 
ar ji įsisteigusi Sąjungos teritorijoje, ar už 
jos ribų, ji tuos komercinius dokumentus 
už tikrinimą atsakingiems pareigūnams 
pateikia už tikrinimą atsakingų valstybių 
narių nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.

4. Valstybės narės užtikrina, kad už 
tikrinimą atsakingi pareigūnai turėtų teisę 
patys konfiskuoti komercinius 
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dokumentus ar nurodyti juos konfiskuoti. 
Šia teise naudojamasi deramai 
atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines 
nuostatas ir ji nedaro poveikio taisyklių, 
reglamentuojančių procesinius veiksmus, 
susijusius su dokumentų konfiskavimu 
baudžiamosiose bylose, taikymui.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 706
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.

Savitarpio pagalba

1.

Valstybės narės padeda viena kitai vykdyti 
šiame skyriuje numatytą tikrinimą šiais 
atvejais:

a) kai įmonė arba trečioji šalis yra 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, nei ta, 
kurioje atitinkama suma buvo ar turėjo 
būti išmokėta arba gauta;

b) kai įmonė arba trečioji šalis yra 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, nei ta, 
kurioje gali būti gauti tikrinimui 
reikalingi dokumentai ir informacija.

Komisija gali koordinuoti bendrus 
veiksmus, kuriais dvi ar daugiau valstybių 
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narių viena kitai teikia savitarpio pagalbą.

2. Valstybės narės Komisijai 
nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių 
įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo 
ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje 
valstybėje narėje, sąrašą.

3.

Jei, tikrinant įmonę pagal 75 straipsnį, 
ypač atliekant kryžmines patikras pagal 
76 straipsnį, kitoje valstybėje reikia 
papildomos informacijos, gali būti 
pateikiami specialūs tikrinimo prašymai, 
kuriuose nurodomos šio prašymo 
priežastys.

Tikrinimo prašymas patenkinamas ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo 
gavimo; apie tikrinimo rezultatus 
nedelsiant pranešama prašymą 
pateikusiai valstybei narei.

Or. de

Pakeitimas 707
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.

Savitarpio pagalba

1.

Valstybės narės padeda viena kitai vykdyti 
šiame skyriuje numatytą tikrinimą šiais 
atvejais:

a) kai įmonė arba trečioji šalis yra 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, nei ta, 
kurioje atitinkama suma buvo ar turėjo 
būti išmokėta arba gauta;

b) kai įmonė arba trečioji šalis yra 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, nei ta, 
kurioje gali būti gauti tikrinimui 
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reikalingi dokumentai ir informacija.

Komisija gali koordinuoti bendrus 
veiksmus, kuriais dvi ar daugiau valstybių 
narių viena kitai teikia savitarpio pagalbą.

2. Valstybės narės Komisijai 
nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių 
įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo 
ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje 
valstybėje narėje, sąrašą.

3.

Jei, tikrinant įmonę pagal 75 straipsnį, 
ypač atliekant kryžmines patikras pagal 
76 straipsnį, kitoje valstybėje reikia 
papildomos informacijos, gali būti 
pateikiami specialūs tikrinimo prašymai, 
kuriuose nurodomos šio prašymo 
priežastys.

Tikrinimo prašymas patenkinamas ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo 
gavimo; apie tikrinimo rezultatus 
nedelsiant pranešama prašymą 
pateikusiai valstybei narei.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 708
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.

Savitarpio pagalba

1.
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Valstybės narės padeda viena kitai vykdyti 
šiame skyriuje numatytą tikrinimą šiais 
atvejais:

a) kai įmonė arba trečioji šalis yra 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, nei ta, 
kurioje atitinkama suma buvo ar turėjo 
būti išmokėta arba gauta;

b) kai įmonė arba trečioji šalis yra 
įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, nei ta, 
kurioje gali būti gauti tikrinimui 
reikalingi dokumentai ir informacija.

Komisija gali koordinuoti bendrus 
veiksmus, kuriais dvi ar daugiau valstybių 
narių viena kitai teikia savitarpio pagalbą.

2. Valstybės narės Komisijai nusiunčia 
trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su 
kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti 
išmokėta arba gauta toje valstybėje 
narėje, sąrašą.

3.

Jei, tikrinant įmonę pagal 75 straipsnį, 
ypač atliekant kryžmines patikras pagal 
76 straipsnį, kitoje valstybėje reikia 
papildomos informacijos, gali būti 
pateikiami specialūs tikrinimo prašymai, 
kuriuose nurodomos šio prašymo 
priežastys.

Tikrinimo prašymas patenkinamas ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo 
gavimo; apie tikrinimo rezultatus 
nedelsiant pranešama prašymą 
pateikusiai valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.
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Pakeitimas 709
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės Komisijai 
nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių 
įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar 
turėjo būti išmokėta arba gauta toje 
valstybėje narėje, sąrašą.

2. Valstybės narės Komisijai 
nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių 
įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar 
turėjo būti išmokėta arba gauta toje 
valstybėje narėje, sąrašą. Prireikus 
Komisija kviečia trečiųjų šalių, įskaitant 
besivystančias šalis, ekspertus, kad jie 
įvertintų BŽŪP įgyvendinimo išorės 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis, Komisija 
turėtų stiprinti dialogą su valstybėmis partnerėmis visais aspektais, kurie daro poveikį jų 
vystymosi procesui. Sąjungos partnerių indėliu siekiama nustatyti ir ištaisyti ES politikos 
nuoseklumo trūkumus, visų pirma tarp vidaus politikos priemonių išorės aspektų ir pačių 
išorės politikos priemonių.

Pakeitimas 710
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.

Programos

1. Valstybės narės sudaro pagal 75 
straipsnį vykdomo patikrinimo programas 
kitam tikrinimo laikotarpiui.

2. Kasmet iki balandžio 15 d. 
valstybės narės nusiunčia Komisijai savo 
programą, kaip nurodyta 1 dalyje, ir joje 
pateikia:
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a) įmonių, kurios bus tikrinamos, 
skaičių bei jų suskirstymą pagal sektorius, 
remiantis su jomis susijusiomis sumomis;

b) programai sudaryti taikytus 
kriterijus.

3. Valstybių narių sudarytas ir 
Komisijai persiųstas programas valstybės 
narės imasi įgyvendinti, jei per aštuonias 
savaites Komisija nepateikia pastabų.

3 dalis mutatis mutandis taikoma 
valstybių narių atliekamiems programos 
pakeitimams.

5. Komisija bet kuriuo etapu gali 
paprašyti įtraukti tam tikrą įmonių 
kategoriją į valstybės narės programą.

6.

Įmonės, kurių atžvilgiu gautų arba 
išmokėtų lėšų suma buvo mažesnė nei 
40 000 EUR, tikrinamos pagal šį skyrių 
tik dėl ypatingų priežasčių, kurias nurodo 
valstybės narės 1 dalyje nurodytoje savo 
metinėje programoje arba Komisija bet 
kuriame pasiūlytame tos programos 
pakeitime.

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas pirmoje pastraipoje 
nustatytas ribinis dydis.

Or. de

Pakeitimas 711
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.

Programos

1. Valstybės narės sudaro pagal 75 
straipsnį vykdomo patikrinimo programas 
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kitam tikrinimo laikotarpiui.

2. Kasmet iki balandžio 15 d. 
valstybės narės nusiunčia Komisijai savo 
programą, kaip nurodyta 1 dalyje, ir joje 
pateikia:

a) įmonių, kurios bus tikrinamos, 
skaičių bei jų suskirstymą pagal sektorius, 
remiantis su jomis susijusiomis sumomis;

b) programai sudaryti taikytus 
kriterijus.

3. Valstybių narių sudarytas ir 
Komisijai persiųstas programas valstybės 
narės imasi įgyvendinti, jei per aštuonias 
savaites Komisija nepateikia pastabų.

3 dalis mutatis mutandis taikoma 
valstybių narių atliekamiems programos 
pakeitimams.

5. Komisija bet kuriuo etapu gali 
paprašyti įtraukti tam tikrą įmonių 
kategoriją į valstybės narės programą.

6.

Įmonės, kurių atžvilgiu gautų arba 
išmokėtų lėšų suma buvo mažesnė nei 
40 000 EUR, tikrinamos pagal šį skyrių 
tik dėl ypatingų priežasčių, kurias nurodo 
valstybės narės 1 dalyje nurodytoje savo 
metinėje programoje arba Komisija bet 
kuriame pasiūlytame tos programos 
pakeitime.

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas pirmoje pastraipoje 
nustatytas ribinis dydis.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.
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Pakeitimas 712
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.

Programos

1. Valstybės narės sudaro pagal 75 
straipsnį vykdomo patikrinimo programas 
kitam tikrinimo laikotarpiui.

2. Kasmet iki balandžio 15 d. valstybės 
narės nusiunčia Komisijai savo programą, 
kaip nurodyta 1 dalyje, ir joje pateikia:

a) įmonių, kurios bus tikrinamos, skaičių 
bei jų suskirstymą pagal sektorius, 
remiantis su jomis susijusiomis sumomis;

b) programai sudaryti taikytus kriterijus.

3. Valstybių narių sudarytas ir Komisijai 
persiųstas programas valstybės narės 
imasi įgyvendinti, jei per aštuonias 
savaites Komisija nepateikia pastabų.

4. 3 dalis mutatis mutandis taikoma 
valstybių narių atliekamiems programos 
pakeitimams.

5. Komisija bet kuriuo etapu gali 
paprašyti įtraukti tam tikrą įmonių 
kategoriją į valstybės narės programą.

6.

Įmonės, kurių atžvilgiu gautų arba 
išmokėtų lėšų suma buvo mažesnė nei 
40 000 EUR, tikrinamos pagal šį skyrių 
tik dėl ypatingų priežasčių, kurias nurodo 
valstybės narės 1 dalyje nurodytoje savo 
metinėje programoje arba Komisija bet 
kuriame pasiūlytame tos programos 
pakeitime.

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas pirmoje pastraipoje 
nustatytas ribinis dydis.
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Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 713
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.

Specialieji departamentai

1.

Kiekvienoje valstybėje narėje specialus 
departamentas yra atsakingas už šio 
skyriaus taikymo stebėseną. Šie 
departamentai visų pirma atsako už:

a) pareigūnų, tiesiogiai įdarbintų to 
specialaus departamento, atliekamą šiame 
skyriuje numatytą tikrinimą, arba

b) tikrinimo, kurį vykdo kitiems 
departamentams priklausantys 
pareigūnai, koordinavimą ir bendrąją 
priežiūrą.

Valstybės narės taip pat gali numatyti, jog 
pagal šį skyrių vykdomas tikrinimas būtų 
paskirstytas tarp specialiojo departamento 
ir kitų nacionalinių departamentų, jei 
pirmasis būtų atsakingas už jų 
koordinavimą.

2. Už šio skyriaus taikymą 
atsakingas (-i) departamentas (-ai) 
organizuojamas (-i) taip, kad būtų 
nepriklausomas (-i) nuo departamentų ar 
departamentų padalinių, kurie yra 
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atsakingi už išmokų išmokėjimą ir iki 
išmokėjimo vykdomą tikrinimą.

3. 1 dalyje nurodytas specialusis 
departamentas imasi visų būtinų 
priemonių šiame skyriuje nurodytoms 
užduotims atlikti, o atitinkama valstybė 
narė šiuo tikslu jam suteikia visus būtinus 
įgaliojimus.

4. Valstybės narės priima reikiamas 
priemones, kuriomis baudžiami fiziniai 
arba juridiniai asmenys, neįvykdę šiame 
skyriuje nustatytų pareigų.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 714
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.

Specialieji departamentai

1.

Kiekvienoje valstybėje narėje specialus 
departamentas yra atsakingas už šio 
skyriaus taikymo stebėseną. Šie 
departamentai visų pirma atsako už:

a) pareigūnų, tiesiogiai įdarbintų to 
specialaus departamento, atliekamą šiame 
skyriuje numatytą tikrinimą, arba

b) tikrinimo, kurį vykdo kitiems 
departamentams priklausantys 
pareigūnai, koordinavimą ir bendrąją 
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priežiūrą.

Valstybės narės taip pat gali numatyti, jog 
pagal šį skyrių vykdomas tikrinimas būtų 
paskirstytas tarp specialiojo departamento 
ir kitų nacionalinių departamentų, jei 
pirmasis būtų atsakingas už jų 
koordinavimą.

2. Už šio skyriaus taikymą 
atsakingas (-i) departamentas (-ai) 
organizuojamas (-i) taip, kad būtų 
nepriklausomas (-i) nuo departamentų ar 
departamentų padalinių, kurie yra 
atsakingi už išmokų išmokėjimą ir iki 
išmokėjimo vykdomą tikrinimą.

3. 1 dalyje nurodytas specialusis 
departamentas imasi visų būtinų 
priemonių šiame skyriuje nurodytoms 
užduotims atlikti, o atitinkama valstybė 
narė šiuo tikslu jam suteikia visus būtinus 
įgaliojimus.

4. Valstybės narės priima reikiamas 
priemones, kuriomis baudžiami fiziniai 
arba juridiniai asmenys, neįvykdę šiame 
skyriuje nustatytų pareigų.

Or. de

Pakeitimas 715
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 straipsnis Išbraukta.

Specialieji departamentai

1.

Kiekvienoje valstybėje narėje specialus 
departamentas yra atsakingas už šio 
skyriaus taikymo stebėseną. Šie 
departamentai visų pirma atsako už:

a) pareigūnų, tiesiogiai įdarbintų to 
specialaus departamento, atliekamą šiame 



PE630.690v01-00 74/159 AM\1170202LT.docx

LT

skyriuje numatytą tikrinimą, arba

b) tikrinimo, kurį vykdo kitiems 
departamentams priklausantys 
pareigūnai, koordinavimą ir bendrąją 
priežiūrą.

Valstybės narės taip pat gali numatyti, jog 
pagal šį skyrių vykdomas tikrinimas būtų 
paskirstytas tarp specialiojo departamento 
ir kitų nacionalinių departamentų, jei 
pirmasis būtų atsakingas už jų 
koordinavimą.

2. Už šio skyriaus taikymą atsakingas (-i) 
departamentas (-ai) organizuojamas (-i) 
taip, kad būtų nepriklausomas (-i) nuo 
departamentų ar departamentų padalinių, 
kurie yra atsakingi už išmokų išmokėjimą 
ir iki išmokėjimo vykdomą tikrinimą.

3. 1 dalyje nurodytas specialusis 
departamentas imasi visų būtinų 
priemonių šiame skyriuje nurodytoms 
užduotims atlikti, o atitinkama valstybė 
narė šiuo tikslu jam suteikia visus būtinus
įgaliojimus.

4. Valstybės narės priima reikiamas 
priemones, kuriomis baudžiami fiziniai 
arba juridiniai asmenys, neįvykdę šiame 
skyriuje nustatytų pareigų.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 716
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81 straipsnis Išbraukta.

Ataskaitos

1.

Pasibaigus tikrinimo laikotarpiui, iki 
sausio 1 d. valstybės narės Komisijai 
nusiunčia išsamią ataskaitą apie šio 
skyriaus taikymą.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje 
taip pat pateikiama 78 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų specialių tikrinimo prašymų 
apžvalga ir po tų prašymų atliktų 
tikrinimų rezultatai.

2. Valstybės narės ir Komisija 
reguliariai keičiasi nuomonėmis apie šio 
skyriaus taikymą.

Or. de

Pakeitimas 717
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81 straipsnis Išbraukta.

Ataskaitos

1.

Pasibaigus tikrinimo laikotarpiui, iki 
sausio 1 d. valstybės narės Komisijai 
nusiunčia išsamią ataskaitą apie šio 
skyriaus taikymą.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje 
taip pat pateikiama 78 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų specialių tikrinimo prašymų 
apžvalga ir po tų prašymų atliktų 
tikrinimų rezultatai.

2. Valstybės narės ir Komisija 
reguliariai keičiasi nuomonėmis apie šio 
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skyriaus taikymą.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 718
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

81 straipsnis Išbraukta.

Ataskaitos

1.

Pasibaigus tikrinimo laikotarpiui, iki 
sausio 1 d. valstybės narės Komisijai 
nusiunčia išsamią ataskaitą apie šio 
skyriaus taikymą.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje 
taip pat pateikiama 78 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų specialių tikrinimo prašymų 
apžvalga ir po tų prašymų atliktų 
tikrinimų rezultatai.

2. Valstybės narės ir Komisija reguliariai 
keičiasi nuomonėmis apie šio skyriaus 
taikymą.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
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future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 719
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Galimybė susipažinti su informacija ir 
Komisijos atliekamas tikrinimas

1. Remiantis atitinkamais 
nacionalinės teisės aktais, Komisijos 
pareigūnai turi galimybę susipažinti su 
visais dokumentais, parengtais iki pagal šį 
skyrių organizuoto tikrinimo arba po jo, ir 
su turimais duomenimis, įskaitant 
saugomus duomenų tvarkymo sistemose. 
Paprašius tie duomenys pateikiami 
atitinkamoje duomenų laikmenoje.

2. 75 straipsnyje nurodytą tikrinimą 
atlieka valstybių narių pareigūnai. 
Komisijos pareigūnai gali dalyvauti 
atliekant šį tikrinimą. Jie patys negali 
naudotis nacionaliniams pareigūnams 
suteiktais tikrinimo įgaliojimais. Tačiau 
jie turi galimybę patekti į tas pačias 
patalpas ir susipažinti su tais pačiais 
dokumentais, kaip ir valstybių narių 
pareigūnai.

3.

Atliekant tikrinimą pagal 78 straipsnį, 
prašymą pateikusios valstybės narės 
pareigūnai, prašymą gavusiai valstybei 
narei sutikus, gali dalyvauti atliekant 
tikrinimą prašymą gavusioje valstybėje 
narėje ir turi galimybę patekti į tas pačias 
patalpas ir susipažinti su tais pačiais 
dokumentais, kaip ir tos valstybės narės 
pareigūnai.

Prašymą pateikusios valstybės narės 
pareigūnai, dalyvaujantys valstybėje 
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narėje, kuriai pateiktas prašymas, 
atliekamame tikrinime, privalo galėti bet 
kuriuo metu pateikti savo oficialių 
pareigų įrodymą. Tikrinimą visada atlieka 
valstybės narės, kuriai pateiktas 
prašymas, pareigūnai.

4. Nedarant poveikio reglamentų 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013, 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/95, 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES) 
2017/1939 nuostatoms, jei nacionalinėmis 
baudžiamojo proceso nuostatomis 
numatyta, kad kai kuriuos veiksmus
atlieka tik specialiai nacionaline teise 
paskirti pareigūnai, nei Komisijos 
pareigūnai, nei 3 dalyje nurodyti valstybės 
narės pareigūnai šiuose veiksmuose 
nedalyvauja. Bet kuriuo atveju, jie 
niekada nedalyvauja visų pirma 
patikrinimuose namuose arba oficialiose 
asmenų apklausose, vykdomose pagal 
valstybės narės baudžiamąją teisę. Tačiau 
jie gali susipažinti su taip gauta 
informacija.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 720
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Galimybė susipažinti su informacija ir 
Komisijos atliekamas tikrinimas
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1. Remiantis atitinkamais 
nacionalinės teisės aktais, Komisijos 
pareigūnai turi galimybę susipažinti su 
visais dokumentais, parengtais iki pagal šį 
skyrių organizuoto tikrinimo arba po jo, ir 
su turimais duomenimis, įskaitant 
saugomus duomenų tvarkymo sistemose. 
Paprašius tie duomenys pateikiami 
atitinkamoje duomenų laikmenoje.

2. 75 straipsnyje nurodytą tikrinimą 
atlieka valstybių narių pareigūnai. 
Komisijos pareigūnai gali dalyvauti 
atliekant šį tikrinimą. Jie patys negali 
naudotis nacionaliniams pareigūnams 
suteiktais tikrinimo įgaliojimais. Tačiau 
jie turi galimybę patekti į tas pačias 
patalpas ir susipažinti su tais pačiais 
dokumentais, kaip ir valstybių narių 
pareigūnai.

3.

Atliekant tikrinimą pagal 78 straipsnį, 
prašymą pateikusios valstybės narės 
pareigūnai, prašymą gavusiai valstybei 
narei sutikus, gali dalyvauti atliekant 
tikrinimą prašymą gavusioje valstybėje 
narėje ir turi galimybę patekti į tas pačias 
patalpas ir susipažinti su tais pačiais 
dokumentais, kaip ir tos valstybės narės 
pareigūnai.

Prašymą pateikusios valstybės narės 
pareigūnai, dalyvaujantys valstybėje 
narėje, kuriai pateiktas prašymas, 
atliekamame tikrinime, privalo galėti bet 
kuriuo metu pateikti savo oficialių 
pareigų įrodymą. Tikrinimą visada atlieka 
valstybės narės, kuriai pateiktas 
prašymas, pareigūnai.

4. Nedarant poveikio reglamentų 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013, 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/95, 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES) 
2017/1939 nuostatoms, jei nacionalinėmis 
baudžiamojo proceso nuostatomis 
numatyta, kad kai kuriuos veiksmus 
atlieka tik specialiai nacionaline teise 
paskirti pareigūnai, nei Komisijos 
pareigūnai, nei 3 dalyje nurodyti valstybės 
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narės pareigūnai šiuose veiksmuose 
nedalyvauja. Bet kuriuo atveju, jie 
niekada nedalyvauja visų pirma 
patikrinimuose namuose arba oficialiose 
asmenų apklausose, vykdomose pagal 
valstybės narės baudžiamąją teisę. Tačiau 
jie gali susipažinti su taip gauta 
informacija.

Or. de

Pakeitimas 721
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

82 straipsnis Išbraukta.

Galimybė susipažinti su informacija ir 
Komisijos atliekamas tikrinimas

1. Remiantis atitinkamais nacionalinės 
teisės aktais, Komisijos pareigūnai turi 
galimybę susipažinti su visais 
dokumentais, parengtais iki pagal šį 
skyrių organizuoto tikrinimo arba po jo, ir 
su turimais duomenimis, įskaitant 
saugomus duomenų tvarkymo sistemose. 
Paprašius tie duomenys pateikiami 
atitinkamoje duomenų laikmenoje.

2. 75 straipsnyje nurodytą tikrinimą 
atlieka valstybių narių pareigūnai. 
Komisijos pareigūnai gali dalyvauti 
atliekant šį tikrinimą. Jie patys negali 
naudotis nacionaliniams pareigūnams 
suteiktais tikrinimo įgaliojimais. Tačiau 
jie turi galimybę patekti į tas pačias 
patalpas ir susipažinti su tais pačiais 
dokumentais, kaip ir valstybių narių 
pareigūnai.

3.

Atliekant tikrinimą pagal 78 straipsnį, 
prašymą pateikusios valstybės narės 
pareigūnai, prašymą gavusiai valstybei 
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narei sutikus, gali dalyvauti atliekant 
tikrinimą prašymą gavusioje valstybėje 
narėje ir turi galimybę patekti į tas pačias 
patalpas ir susipažinti su tais pačiais 
dokumentais, kaip ir tos valstybės narės 
pareigūnai.

Prašymą pateikusios valstybės narės 
pareigūnai, dalyvaujantys valstybėje 
narėje, kuriai pateiktas prašymas, 
atliekamame tikrinime, privalo galėti bet 
kuriuo metu pateikti savo oficialių 
pareigų įrodymą. Tikrinimą visada atlieka 
valstybės narės, kuriai pateiktas 
prašymas, pareigūnai.

4. Nedarant poveikio reglamentų (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013, (Euratomas, 
EB) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 ir (ES) 2017/1939 
nuostatoms, jei nacionalinėmis 
baudžiamojo proceso nuostatomis 
numatyta, kad kai kuriuos veiksmus 
atlieka tik specialiai nacionaline teise 
paskirti pareigūnai, nei Komisijos 
pareigūnai, nei 3 dalyje nurodyti valstybės 
narės pareigūnai šiuose veiksmuose 
nedalyvauja. Bet kuriuo atveju, jie 
niekada nedalyvauja visų pirma 
patikrinimuose namuose arba oficialiose 
asmenų apklausose, vykdomose pagal 
valstybės narės baudžiamąją teisę. Tačiau 
jie gali susipažinti su taip gauta 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 722
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Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83 straipsnis Išbraukta.

Įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės, būtinos 
siekiant vienodo šio skyriaus taikymo, ir 
kurios visų pirma susijusios su:

a) 75 straipsnyje nurodyto tikrinimo 
atlikimo aspektais – tikrintinų įmonių 
atranka, tikrinimo mastu ir tvarkaraščiu;

b) komercinių dokumentų 
išsaugojimu ir saugotinų dokumentų arba 
registruotinų duomenų rūšimis;

c) 78 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
bendrų veiksmų atlikimu ir 
koordinavimu;

d) nurodymais ir reikalavimais dėl 
prašymų turinio, formos ir pateikimo 
būdo, taip pat dėl informacijos, kurios 
reikalaujama pagal šį skyrių, turinio, 
formos, pranešimo apie ją, jos pateikimo 
ir keitimosi ja būdo;

e) pagal šį reglamentą reikalingos 
informacijos paskelbimo sąlygų ir būdų 
arba specialių taisyklių ir sąlygų, pagal 
kurias ši informacija platinama ar 
Komisijos pateikiama valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms;

f) 80 straipsnyje nurodytų specialiųjų 
departamentų atsakomybe;

g) 81 straipsnyje nurodytų ataskaitų 
ir bet kurių kitų pagal šį skyrių teiktinų 
pranešimų turiniu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. de
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Pakeitimas 723
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83 straipsnis Išbraukta.

Įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės, būtinos 
siekiant vienodo šio skyriaus taikymo, ir 
kurios visų pirma susijusios su:

a) 75 straipsnyje nurodyto tikrinimo 
atlikimo aspektais – tikrintinų įmonių 
atranka, tikrinimo mastu ir tvarkaraščiu;

b) komercinių dokumentų 
išsaugojimu ir saugotinų dokumentų arba 
registruotinų duomenų rūšimis;

c) 78 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
bendrų veiksmų atlikimu ir 
koordinavimu;

d) nurodymais ir reikalavimais dėl 
prašymų turinio, formos ir pateikimo 
būdo, taip pat dėl informacijos, kurios 
reikalaujama pagal šį skyrių, turinio, 
formos, pranešimo apie ją, jos pateikimo 
ir keitimosi ja būdo;

e) pagal šį reglamentą reikalingos 
informacijos paskelbimo sąlygų ir būdų 
arba specialių taisyklių ir sąlygų, pagal 
kurias ši informacija platinama ar 
Komisijos pateikiama valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms;

f) 80 straipsnyje nurodytų specialiųjų 
departamentų atsakomybe;

g) 81 straipsnyje nurodytų ataskaitų 
ir bet kurių kitų pagal šį skyrių teiktinų 
pranešimų turiniu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 



PE630.690v01-00 84/159 AM\1170202LT.docx

LT

nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamos priemonės turi tik nedidelę finansinę reikšmę arba jos jau pakankamai 
tikrinamos taikant įprastas administracinės patikros arba patikros vietoje procedūras.

Šis tikrinimas iš dalies atitinka teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimą, kuris pagal įgyvendinimo 
metodą nebetaikomas.

Pakeitimas 724
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės, būtinos 
siekiant vienodo šio skyriaus taikymo, ir 
kurios visų pirma susijusios su:

Išbraukta.

a) 75 straipsnyje nurodyto tikrinimo 
atlikimo aspektais – tikrintinų įmonių 
atranka, tikrinimo mastu ir tvarkaraščiu;

b) komercinių dokumentų išsaugojimu ir 
saugotinų dokumentų arba registruotinų 
duomenų rūšimis;

c) 78 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrų 
veiksmų atlikimu ir koordinavimu;

d) nurodymais ir reikalavimais dėl 
prašymų turinio, formos ir pateikimo 
būdo, taip pat dėl informacijos, kurios 
reikalaujama pagal šį skyrių, turinio, 
formos, pranešimo apie ją, jos pateikimo 
ir keitimosi ja būdo;

e) pagal šį reglamentą reikalingos 
informacijos paskelbimo sąlygų ir būdų 
arba specialių taisyklių ir sąlygų, pagal 
kurias ši informacija platinama ar 
Komisijos pateikiama valstybių narių 
kompetentingoms valdžios institucijoms;
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f) 80 straipsnyje nurodytų specialiųjų 
departamentų atsakomybe;

g) 81 straipsnyje nurodytų ataskaitų ir bet 
kurių kitų pagal šį skyrių teiktinų 
pranešimų turiniu.

Or. en

Pagrindimas

The referred scrutiny of transactions and heavy control system (art 74 to 83) is from the 
1980's when export subsidies and wide set of market measures were in use. These 
transactions were those days large in number and financially significant. Today, the number 
is really low and financial significance is trivial. Because of the small numbers of such 
transactions, the need for this heavy control system is questionable, both now and in the 
future. The legislation at this point is outdated and it generates excessive administrative 
burden without any significant output. Therefore, articles 74 to 83 should be deleted.

Pakeitimas 725
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies IV skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su paramos sąlygomis susijusi kontrolės 
sistema ir nuobaudos

Su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis 
susijusi kontrolės sistema ir nuobaudos 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra visiškai redakcinio pobūdžio ir juo siekiama pervadinti su paramos 
sąlygomis susijusią kontrolės sistemą į „su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis susijusią“, 
atsižvelgiant į BŽŪP žaliųjų priemonių (pirmiau – žalinimas) įtraukimą į privalomus 
elementus, susijusius su paramos sąlygomis.

Pakeitimas 726
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 straipsnis Išbraukta.

Paramos sąlygų kontrolės sistema

1.

Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, 
siekdamos užtikrinti, kad Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 11 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV 
skyriuje bei atitinkamai Reglamento (ES) 
229/2013 IV skyriuje nurodytos paramos 
gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytų įsipareigojimų.

Taisyklių, susijusių su paramos 
sąlygomis, laikymuisi užtikrinti valstybės 
narės gali naudoti savo turimas kontrolės 
ir administravimo sistemas.

Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

2. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) reikalavimas – kiekvienas 
atitinkamame akte nurodytas ir iš esmės 
nuo visų kitų to paties akto reikalavimų 
besiskiriantis atskiras pagal Sąjungos 
teisę teisės aktais nustatytas valdymo 
reikalavimas, minimas Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje;

b) aktas – Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje nurodyta direktyva 
ir reglamentas.

3. Taikydamos 1 dalyje nurodytą savo 
kontrolės sistemą valstybės narės:

a) į ją įtraukia patikras vietoje, kad 
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patikrintų, ar paramos gavėjai laikosi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų;

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje;

c) atlikdamos a punkte nurodytas patikras 
vietoje, prireikus gali naudoti nuotolinių 
stebėjimų arba žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistemą;

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį 
ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

Or. en

Pakeitimas 727
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos sąlygų kontrolės sistema Su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis 
susijusi kontrolės sistema ir nuobaudos

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra visiškai redakcinio pobūdžio ir juo siekiama pervadinti su paramos 
sąlygomis susijusią kontrolės sistemą į „su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis“, 
atsižvelgiant į BŽŪP žaliųjų priemonių (anksčiau – žalinimas) įtraukimą į privalomus 
elementus, susijusius su paramos sąlygomis.

Pakeitimas 728
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, 
siekdamos užtikrinti, kad Reglamento (ES) 
…/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyriuje bei atitinkamai 
Reglamento (ES) 229/2013 IV skyriuje
nurodytos paramos gavėjai laikytųsi
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų.

Valstybės narės naudoja kontrolės sistemą, 
numatytą IV antraštinės dalies II skyriuje, 
visų pirma 64 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus elementus, siekdamos užtikrinti, 
kad 
a) paramos gavėjai, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies II 
skyrių; b) paramos gavėjai, kurie gauna 
metines priemokas, numatytas 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 65, 66 ir 67 
straipsniuose; c) paramos gavėjai, kurie 
gauna paramą atitinkamai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyrių 
ir Reglamento (ES) 229/2013 IV skyrių; 
laikytųsi Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytų įsipareigojimų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti šios dalies formuluotę.

Pakeitimas 729
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, 
siekdamos užtikrinti, kad Reglamento (ES) 
…/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyriuje bei atitinkamai
Reglamento (ES) 229/2013 IV skyriuje 
nurodytos paramos gavėjai laikytųsi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų.

Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, 
siekdamos užtikrinti, kad visi Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 11 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje 
bei atitinkamai Reglamento (ES) 229/2013 
IV skyriuje nurodytos paramos gavėjai 
laikytųsi Reglamento (ES) …/...
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytų įsipareigojimų. Ši nuostata 
turėtų būti taikoma visiems be išimčių, 
nors valstybės narės gali toliau taikyti 
svorinius daugiklius visai BŽŪP paramos 
gavėjų populiacijai, kad galėtų 
pakoreguoti kontrolinę tikrintinų ūkių 
imtį ir taip užtikrintų patikimą ES lėšų 
naudojimą ir kartu išvengtų nebūtinos 
mažiausią riziką keliančių ūkių kontrolės.

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, mažesniems ūkiams dėl jų dydžio taikomas mažesnis rizikos koeficientas, bet dėl 
didesnio gyvulių laikymo tankumo taikomas didesnis rizikos gyvūnų gerovei ir visuomenės 
sveikatai koeficientas, o dėl ekologinio ūkininkavimo taikomas mažesnis rizikos aplinkai ar 
klimatui koeficientas. Toks rizika grindžiamas metodas, kuriuo vadovaujantis nedidelis 
kontrolės priemonių skaičius naudojamas tais atvejais, kai jų labiausiai reikia, pagrįstas šiuo 
metu galiojančių teisės aktų ir gairių nuostatomis ir tai yra jau daugelį metų mokėjimo 
agentūrose taikoma įprasta praktika. Nesivadovaudami eliminavimo logika, galime užtikrinti 
visiems vienodas ir sąžiningas sąlygas.

Pakeitimas 730
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Nepažeisdamos pirmos pastraipos 
nuostatų, valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti kontrolės sistemos smulkiųjų 
ūkininkų schemos, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. ... dėl BŽŪP 
strateginių planų 25 straipsnyje, paramos 
gavėjams.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pranešimo dėl BŽŪP strateginių planų projektą.

Pakeitimas 731
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali 
naudoti savo turimas kontrolės ir 
administravimo sistemas.

Vis dėlto taisyklių, susijusių su paramos 
darniam vystymuisi sąlygomis (toliau –
sąlygos), laikymuisi užtikrinti valstybės 
narės gali naudoti savo turimas kontrolės ir 
administravimo sistemas, jei tik šios 
sistemos suderinamos su kontrolės 
sistema, numatyta pirmoje šios dalies 
pastraipoje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perrašoma ši pastraipa, siekiant sujungti dvi šios 1 dalies pastraipas.

Pakeitimas 732
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis išbraukimas susijęs su pirmesniu 2 pastraipos pakeitimu, kuriuo sujungiamos dvi 
pastraipos.

Pakeitimas 733
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant subsidiarumo, paramos sąlygos ir atitiktis reglamentuojamos išsamiai. 
Nesuprantama, kodėl paramos srityje valstybėms narėms dėl administravimo, kontrolės ir 
nuobaudų sistemos suteikiama lankstumo, o paramos sąlygų ir atitikties srityje, priešingai, 
nustatomi išsamūs reikalavimai. Be to, numatytas metinis kontrolės sistemų tikrinimas, kuris 
iki šiol paramos sąlygų ir atitikties srityje nebuvo taikomas.

Pakeitimas 734
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 735
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kas trejus metus arba, 
esant būtinybei, trumpesniais intervalais
atlieka pirmoje pastraipoje nurodytos 
kontrolės sistemos peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, kasmet atlikti tokią peržiūrą praktiškai neįmanoma. Nacionalinės ir 
regioninės administracijos įstaigos negali kiekvienais metais susidoroti su tokiu dideliu darbo 
krūviu. Būtų daug labiau pagrįsta peržiūrą atlikti kas trejus metus.

Pakeitimas 736
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ūkininkams, 
dalyvaujantiems supaprastintoje 
schemoje, skirtoje smulkiesiems 
ūkininkams, nurodytiems Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 25 straipsnyje, gali 
netaikyti 1 pastraipoje numatytos paramos 
sąlygų vykdymo kontrolės.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl įtraukti išimtį, taikytą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013.
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Pakeitimas 737
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kartotinis reikalavimų 
nesilaikymas – to paties reikalavimo arba 
standarto nesilaikymas, nustatytas 
daugiau kaip vieną kartą per trejus 
kalendorinius metus iš eilės, jeigu 
paramos gavėjas buvo informuotas apie 
ankstesnį reikalavimų nesilaikymo atvejį 
ir tuo atveju jis turėjo galimybę imtis 
būtinųjų priemonių reikalavimų 
nesilaikymui nutraukti.

Or. en

Pakeitimas 738
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos 1 dalyje nurodytą
savo kontrolės sistemą valstybės narės:

3. Siekdamos įgyvendinti savo 
įsipareigojimus kontrolės srityje, 
nustatytus 1 dalyje, valstybės narės:

Or. fr

Pagrindimas

Tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, kuriuo siekiama patikslinti, kad valstybės narės privalo 
įgyvendinti savo įsipareigojimus kontrolės srityje.

Pakeitimas 739
Norbert Lins
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Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje;

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal šiuose sektoriuose 
taikomus teisės aktus, jei tos patikros yra 
ne mažiau veiksmingos negu a punkte 
nurodytos patikros vietoje. Tokiu atveju 
greta šių patikrų, atliktų pagal konkrečių 
sektorių teisės aktus, papildomos patikros 
nereikalingos;

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant subsidiarumo, paramos sąlygos ir atitiktis reglamentuojamos išsamiai. 
Nesuprantama, kodėl paramos srityje valstybėms narėms dėl administravimo, kontrolės ir 
nuobaudų sistemos suteikiama lankstumo, o paramos sąlygų ir atitikties srityje, priešingai, 
nustatomi išsamūs reikalavimai. Be to, numatytas metinis kontrolės sistemų tikrinimas, kuris 
iki šiol paramos sąlygų ir atitikties srityje nebuvo taikomas.

Pakeitimas 740
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atlikdamos a punkte nurodytas 
patikras vietoje, prireikus gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistemą;

c) atlikdamos a punkte nurodytas 
patikras vietoje, prireikus ir kai įmanoma
gali naudoti nuotolinių stebėjimų arba 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 741
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
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84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų. Nukrypdamos 
nuo ankstesnio punkto, valstybės narės 
gali nuspręsti sumažinti minimalų 0,5 % 
kontrolės lygį kiekvieno akto ar standarto 
arba aktų ar standartų grupės lygmeniu, 
jeigu nesilaikymo lygis, vietoje patikrinus 
atsitiktiniu būdu atrinktus atvejus, 
neviršija 2 % per ankstesnius dvejus 
paraiškų teikimo metus.

Or. en

Pagrindimas

Taikant sąlygų sistemą, turėtų būti įmanoma sumažinti minimalų 1 % kontrolės lygį, jei 
ankstesniais metais buvo nustatyta mažai nesilaikymo atvejų.

Pakeitimas 742
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį 
ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato, kad į kontrolinę imtį 
patektų ne mažiau kaip 1 % Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 1 
skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos 
gavėjų.
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Or. de

Pakeitimas 743
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % paramos gavėjų, 
nurodytų 85 straipsnio 1 dalyje.

Or. pl

Pakeitimas 744
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą, kurio 
gali būti atsisakoma, jei atliekamas 
veiksmas pagal a punktą, bei nustato, kad į 
kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 1 % 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos 
paramos gavėjų.

Or. de
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Pakeitimas 745
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų 
kasmetinių patikrų kontrolinę imtį, taip pat
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant subsidiarumo, paramos sąlygos ir atitiktis reglamentuojamos išsamiai. 
Nesuprantama, kodėl paramos srityje valstybėms narėms dėl administravimo, kontrolės ir 
nuobaudų sistemos suteikiama lankstumo, o paramos sąlygų ir atitikties srityje, priešingai, 
nustatomi išsamūs reikalavimai. Be to, numatytas metinis kontrolės sistemų tikrinimas, kuris 
iki šiol paramos sąlygų ir atitikties srityje nebuvo taikomas.

Pakeitimas 746
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų 1 % 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos 
paramos gavėjų.

Or. en
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Pakeitimas 747
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 5 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme atsisakyta 5 % tinkamumo patikrų kontrolės lygio, nors jį taikant bėgant 
metams klaidų sumažėjo. Vis dėlto, kadangi įgyvendinant BŽŪP pereinama prie rezultatais 
grindžiamos sistemos, tampa dar svarbiau galėti užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos 
tinkamai. Todėl mes vėl nustatėme 5 % kontrolės lygį.

Pakeitimas 748
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir 
įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 5% Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų.



AM\1170202LT.docx 99/159 PE630.690v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Kad kontrolės ir atgrasymo sistema būtų tikrai veiksminga, būtina ne mažesnė kaip 5% 
kontrolinė imtis. Priešingu atveju galimybės vykdyti veiksmingą kontrolę visą BŽŪP 
įgyvendinimo laikotarpį yra nedidelės, o paskata laikytis taisyklių – nereikšminga.

Pakeitimas 749
Maria Heubuch

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Į kontrolinę imtį įtraukiama ne 
mažiau kaip 10 % paramos gavėjų, kurie, 
atsižvelgiant į valstybių narių nustatytus 
rizikos veiksnius, nustatyti kaip galintys 
nusižengti gyvūnų gerovės teisės aktų 
nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos veiksniai, į kuriuos, be kita ko, galėtų atsižvelgti valstybės narės:

– ūkio operatoriaus istorija;

– iš skerdyklų gauti duomenys;

– mirtingumo duomenys;

– intervalai tarp jauniklių vedimo (vidutiniškai kiek dažnai patelė veda jauniklius).

Pakeitimas 750
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gali įdiegti išankstinio įspėjimo 
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sistemą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama valstybėms narėms suteikti galimybę įdiegti išankstinio įspėjimo 
sistemą savo kontrolės sistemose įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su paramos 
sąlygomis, siejant su šio reglamento 86 straipsnyje numatytomis galimybėmis.

Pakeitimas 751
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Priimdama įgyvendinimo aktus, 
Komisija nustato taisykles, susijusias su 
kontrolės, skirtos patikrinti, kaip 
įgyvendinami Reglamento (ES) .../... 
įgyvendinimo [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies I 
skyriaus 2 skirsnyje] numatyti 
įsipareigojimai, įskaitant taisykles, pagal 
kurias rizikos analizėje leidžiama 
atsižvelgti į šiuos veiksnius:

a) ūkininkų dalyvavimas ūkių 
konsultacijų sistemoje, numatytoje 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 13straipsnyje;

b) ūkininkų dalyvavimas sertifikavimo 
sistemoje, numatytoje Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 12 straipsnio 3a dalyje, kai ji 
atitinka atitinkamų teisės normų 
reikalavimus.

Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis straipsnis skirtas įgalioti Komisiją nustatyti taisykles, pagal kurias įgyvendinama 
įsipareigojimų, susijusių su paramos sąlygomis, vykdymo kontrolė, atsižvelgiant į ūkininkų 
dalyvavimo ūkių konsultavimo ir sertifikavimo sistemose rizikos analizę.

Pakeitimas 752
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85 straipsnis Išbraukta.

Su paramos sąlygomis susijusių 
administracinių nuobaudų sistema

1.

Valstybės narės nustato administracinių 
nuobaudų taikymo sistemą Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 11 straipsnyje 
nurodytiems paramos gavėjams, kurie bet 
kuriuo laiku atitinkamais kalendoriniais 
metais nesilaiko to reglamento III 
antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nustatytų su paramos sąlygomis susijusių 
taisyklių (toliau – nuobaudų sistema).

Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje 
nurodytos administracinės nuobaudos 
taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų 
nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, 
dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas ir jei 
tenkinama viena arba abi šios papildomos 
sąlygos:

a) reikalavimų nesilaikymas yra susijęs su 
paramos gavėjo vykdoma žemės ūkio 
veikla;

b) tai susiję su paramos gavėjo valdos 
plotu.

Tačiau miško plotų atveju pirmoje 
pastraipoje nurodyta administracinė 
nuobauda netaikoma, jeigu nėra 
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paprašyta paramos atitinkamam plotui 
pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] 65 ir 66 
straipsnius.

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytas savo 
nuobaudų sistemas valstybės narės:

a)

į jas įtraukia administracinių nuobaudų 
taikymo taisykles tais atvejais, kai 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais žemė buvo perleista. 
Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir 
teisingu atsakomybės už reikalavimų 
nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams.

Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios 
rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio 
paskirties žemė nustoja priklausyti 
perleidėjui.

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali nuspręsti 
netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
100 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

c) nustato, kad reikalavimų nesilaikymo 
dėl force majeure atveju administracinė 
nuobauda neskiriama.

3. Administracinės nuobaudos taikymu 
nedaromas poveikis išlaidų, kurioms ji 
taikoma, teisėtumui ir tvarkingumui.

Or. en

Pakeitimas 753
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su paramos sąlygomis susijusių Administracinių nuobaudų taikymas, kai 



AM\1170202LT.docx 103/159 PE630.690v01-00

LT

administracinių nuobaudų sistema nesilaikoma paramos sąlygų

Or. fr

Pagrindimas

Tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, susijęs su šio straipsnio performulavimu.

Pakeitimas 754
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato administracinių 
nuobaudų taikymo sistemą Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 11 straipsnyje 
nurodytiems paramos gavėjams, kurie bet 
kuriuo laiku atitinkamais kalendoriniais 
metais nesilaiko to reglamento III 
antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nustatytų su paramos sąlygomis susijusių 
taisyklių (toliau – nuobaudų sistema).

Jei paramos gavėjas bet kuriuo laiku 
atitinkamais kalendoriniais metais 
nesilaiko reglamento (ES) .../...
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų]
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nustatytų su paramos sąlygomis susijusių 
taisyklių, jam skiriama administracinė 
nuobauda.

Or. fr

Pagrindimas

Tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, susijęs su šio straipsnio performulavimu.

Pakeitimas 755
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta 
administracinė nuobauda netaikoma 
paramos gavėjams, gaunantiems išmoką 
pagal Reglamento (ES) …/... (BŽŪP 
strateginių planų reglamento) 25 straipsnį 
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arba ūkiui, kurio valstybės narės 
nustatytos naudojamos žemės ūkio 
paskirties žemės plotas yra (x).

Or. pl

Pakeitimas 756
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje 
nurodytos administracinės nuobaudos 
taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų 
nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, 
dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas ir jei 
tenkinama viena arba abi šios papildomos 
sąlygos:

Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje 
nurodytos administracinės nuobaudos 
taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų 
nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, 
dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas ir paramos 
gavėjas jau gavo geltoną kortelę už tokį 
pat pažeidimą ir jei tenkinama viena arba 
abi šios papildomos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 757
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje 
nurodytos administracinės nuobaudos
taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų 
nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, 
dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas ir jei 
tenkinama viena arba abi šios papildomos 
sąlygos:

Pirmoje pastraipoje numatyta 
administracinė nuobauda taikoma tik tuo 
atveju, jei reikalavimų nesilaikymas yra 
veikimo arba neveikimo, dėl kurio 
tiesiogiai atsakingas atitinkamas paramos 
gavėjas, rezultatas ir jei tenkinama viena 
arba abi šios papildomos sąlygos:

Or. fr
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Pagrindimas

Tai visiškai formalus pakeitimas, susijęs su šios dalies performulavimu.

Pakeitimas 758
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įprastai rūpestingas paramos 
gavėjas gali laikytis savo įsipareigojimų, 
nesukeldamas pavojaus savo ūkio 
ekonominei pusiausvyrai;

Or. fr

Pakeitimas 759
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) paramos gavėjui įvykdyti savo 
įsipareigojimus nekliudė nenumatyti ir 
neįveikiami išorės veiksniai.

Or. fr

Pakeitimas 760
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau miško plotų atveju pirmoje 
pastraipoje nurodyta administracinė 
nuobauda netaikoma, jeigu nėra 

Išbraukta.
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paprašyta paramos atitinkamam plotui 
pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] 65 ir 66 
straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Miško plotai neturėtų būti išskiriami taikant įprastas sąlygas.

Pakeitimas 761
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau miško plotų atveju pirmoje 
pastraipoje nurodyta administracinė 
nuobauda netaikoma, jeigu nėra 
paprašyta paramos atitinkamam plotui 
pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] 65 ir 66 
straipsnius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol miškai nebuvo įtraukti į BŽŪP išmokų sistemą, o agrarinės miškininkystės sistema 
buvo, ir ne veltui. Esama kitų horizontaliųjų pakeitimų, kuriais miškininkystė išbraukiama ir 
paliekama tik agrarinės miškininkystės sistema. Vis dėlto, atsižvelgiant į dabartinį netikrumą 
dėl to, ar miškai galiausiai įtraukiami ir, jei taip, kokiu mastu, taip pat nėra tikslinga netaikyti 
jiems paramos sąlygų, visų pirma kiek tai susiję su atitinkamais tinklo „Natura 2000“ 
įpareigojimais ir šiuo pagrindu gaunamomis išmokomis.

Pakeitimas 762
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įdiegia geltonų kortelių 
sistemą dėl pirmą kartą padarytų 
pažeidimų arba mokėjimo sąlygų 
nesilaikymo pirmą kartą.

Or. en

Pakeitimas 763
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmoje pastraipoje nurodyta 
administracinė nuobauda netaikoma 
tiems paramos gavėjams, kurių per metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR.

Or. en

Pakeitimas 764
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytas 
savo nuobaudų sistemas valstybės narės:

2. Kai atitinkamais kalendoriniais 
metais arba per atitinkamus kelis 
kalendorinius metus žemė buvo perleista, 
1 dalyje numatyta nuobauda taikoma, kai 
reikalavimų nesilaikoma dėl veikimo ar 
neveikimo, dėl kurių tiesiogiai atsakingas 
asmuo, kuris perleido tą žemės ūkio 
paskirties žemę arba kuriam ji buvo 
perleista.
Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
numatytos administracinės nuobaudos 
taikymas būtų grindžiamas sąžiningu ir 
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teisingu atsakomybės paskirstymu 
perleidėjams ir perėmėjams.
Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios 
rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio 
paskirties žemė nustoja priklausyti 
perleidėjui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama šį straipsnį suformuluoti aiškiau.

Pakeitimas 765
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į jas įtraukia administracinių 
nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, 
kai atitinkamais kalendoriniais metais 
arba atitinkamais metais žemė buvo 
perleista. Šios taisyklės grindžiamos 
sąžiningu ir teisingu atsakomybės už 
reikalavimų nesilaikymą padalijimu 
perleidėjams ir perėmėjams.

Išbraukta.

Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios 
rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio 
paskirties žemė nustoja priklausyti 
perleidėjui.

Or. fr

Pagrindimas

Šis išbraukimas skaitomas kartu su performuluotu straipsniu, siekiant, kad jis būtų aiškesnis.

Pakeitimas 766
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

į jas įtraukia administracinių nuobaudų 
taikymo taisykles tais atvejais, kai 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais žemė buvo perleista. 
Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir 
teisingu atsakomybės už reikalavimų 
nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams.

į jas įtraukia administracinių nuobaudų 
taikymo taisykles tais atvejais, kai 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais žemė buvo perleista. 
Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir 
teisingu atsakomybės už reikalavimų 
nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams. Pagal 2 dalies a punktą 
nepagrindžiama nuo kaltės nepriklausanti 
pareiškėjo atsakomybė perleidimo 
atitinkamais metais atveju.

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinama, kad būtų baudžiama šalis, atsakinga už neatitiktį. Pasiekiamas supaprastinimo 
poveikis ir atsižvelgiama į išlaidų efektyvumą.

Pakeitimas 767
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

į jas įtraukia administracinių nuobaudų 
taikymo taisykles tais atvejais, kai 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais žemė buvo perleista.
Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir 
teisingu atsakomybės už reikalavimų 
nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams.

į jas įtraukia administracinių nuobaudų 
taikymo taisykles tais atvejais, kai 
atitinkamais kalendoriniais metais žemė, 
ūkis ar ūkio dalys ir (arba) biodujų 
įrenginiai buvo perleisti. Atsižvelgiant į 
kaltę, atsakomybė už reikalavimų 
nesilaikymą tenka perėmėjui arba 
perleidėjui.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas, kad valstybės narės parengtų žemės perleidimo taisykles, grindžiamas 
sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams, yra netinkamas. Be to, neaišku, ar nuostata apima ne tik žemės, bet ir ūkio dalių 
ar biodujų įrenginių perleidimą. Numatyta de minimis taisyklė tebėra neįgyvendinama, nes 
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taikoma paramos gavėjui per kalendorinius metus, o ne – kaip būtų tikslinga – konkrečioms 
priemonėms.

Pakeitimas 768
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) atitinkamam paramos gavėjui 
suteikiama galimybė pasiaiškinti, kodėl 
nesilaikė įsipareigojimų, paliekant jam, 
jei reikia, galimybę padėtį ištaisyti;

Or. fr

Pakeitimas 769
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji 
sudaro 100 EUR arba mažiau vienam 
paramos gavėjui per kalendorinius metus.
Apie tai, kad nesilaikoma reikalavimų, ir 
pareigos imtis taisomųjų veiksmų 
pranešama paramos gavėjui;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis išbraukimas skaitomas kartu su performuluotu straipsniu, siekiant, kad jis būtų aiškesnis.

Pakeitimas 770
Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
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85 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
100 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
200 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus, bent jau 
tuo atveju, kai pažeidimas padaromas 
pirmą kartą. Apie tai, kad nesilaikoma 
reikalavimų, ir pareigos imtis taisomųjų 
veiksmų pranešama paramos gavėjui;

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinama, kad būtų baudžiama šalis, atsakinga už neatitiktį. Pasiekiamas supaprastinimo 
poveikis ir atsižvelgiama į išlaidų efektyvumą.

Pakeitimas 771
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
100 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
200 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus pagal 
standartą arba teisės aktą. Apie tai, kad 
nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos imtis 
taisomųjų veiksmų pranešama paramos 
gavėjui;

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas, kad valstybės narės parengtų žemės perleidimo taisykles, grindžiamas 
sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams, yra netinkamas. Be to, neaišku, ar nuostata apima ne tik žemės, bet ir ūkio dalių 
ar biodujų įrenginių perleidimą. Numatyta de minimis taisyklė tebėra neįgyvendinama, nes 
taikoma paramos gavėjui per kalendorinius metus, o ne – kaip būtų tikslinga – konkrečioms 
priemonėms.
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Pakeitimas 772
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
100 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
300 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

Or. en

Pagrindimas

Turėtume dažniau neskirti nuobaudų už nedidelius pažeidimus.

Pakeitimas 773
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato, kad reikalavimų 
nesilaikymo dėl force majeure atveju 
administracinė nuobauda neskiriama.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis išbraukimas skaitomas kartu su performuluotu straipsniu, siekiant, kad jis būtų aiškesnis.

Pakeitimas 774
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
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85 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato, kad reikalavimų 
nesilaikymo dėl force majeure atveju
administracinė nuobauda neskiriama.

c) nustato, kad administracinė 
nuobauda neskiriama, kai reikalavimų 
buvo nesilaikoma dėl force majeure ar 
išskirtinių aplinkybių arba kai pažeidimas 
yra mažareikšmis.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas, kad valstybės narės parengtų žemės perleidimo taisykles, grindžiamas 
sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams, yra netinkamas. Be to, neaišku, ar nuostata apima ne tik žemės, bet ir ūkio dalių 
ar biodujų įrenginių perleidimą. Numatyta de minimis taisyklė tebėra neįgyvendinama, nes 
taikoma paramos gavėjui per kalendorinius metus, o ne – kaip būtų tikslinga – konkrečioms 
priemonėms.

Pakeitimas 775
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato, kad reikalavimų 
nesilaikymo dėl force majeure atveju
administracinė nuobauda neskiriama.

c) nustato, kad administracinė 
nuobauda neskiriama šiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

85 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure 
atveju administracinė nuobauda neskiriama. 57 straipsnio 3 dalyje taip pat išvardyti atvejai, 
kai nuobaudos netaikomos, pvz., kai reikalavimų nesilaikyta dėl valdžios institucijos klaidos. 
Visi šie kiti 57 straipsnio 3 dalies punktai taip pat turėtų būti taikomi sąlygų sistemai.

Pakeitimas 776
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
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85 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai reikalavimų nesilaikoma dėl 
force majeure;

Or. en

Pagrindimas

85 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure 
atveju administracinė nuobauda neskiriama. 57 straipsnio 3 dalyje taip pat išvardyti atvejai, 
kai nuobaudos netaikomos, pvz., kai reikalavimų nesilaikyta dėl valdžios institucijos klaidos. 
Visi šie kiti 57 straipsnio 3 dalies punktai taip pat turėtų būti taikomi sąlygų sistemai.

Pakeitimas 777
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos institucijos arba kitos 
institucijos klaidos ir jei šios klaidos 
pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam 
gali būti paskirta administracinė 
nuobauda;

Or. en

Pagrindimas

85 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure 
atveju administracinė nuobauda neskiriama. 57 straipsnio 3 dalyje taip pat išvardyti atvejai, 
kai nuobaudos netaikomos, pvz., kai reikalavimų nesilaikyta dėl valdžios institucijos klaidos. 
Visi šie kiti 57 straipsnio 3 dalies punktai taip pat turėtų būti taikomi sąlygų sistemai.

Pakeitimas 778
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kai atitinkamas asmuo gali 
kompetentingai institucijai įtikinamai 
įrodyti, kad jis nėra kaltas dėl 1 dalyje 
nurodytų įsipareigojimų nevykdymo arba 
jei kompetentinga institucija kitais būdais 
įsitikina, kad atitinkamas asmuo nėra 
kaltas.

Or. en

Pagrindimas

85 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure 
atveju administracinė nuobauda neskiriama. 57 straipsnio 3 dalyje taip pat išvardyti atvejai, 
kai nuobaudos netaikomos, pvz., kai reikalavimų nesilaikyta dėl valdžios institucijos klaidos. 
Visi šie kiti 57 straipsnio 3 dalies punktai taip pat turėtų būti taikomi sąlygų sistemai.

Pakeitimas 779
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatsižvelgdamos į 1 dalį valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti nuobaudos, 
jei ji sudaro 100 EUR arba mažiau 
vienam paramos gavėjui per 
kalendorinius metus.

Apie tai, kad nesilaikoma reikalavimų ir 
pareigos imtis taisomųjų veiksmų, 
pranešama paramos gavėjui.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas skaitomas kartu su performuluotu straipsniu, siekiant, kad jis būtų aiškesnis.

Pakeitimas 780
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jokia administracinė nuobauda 
negali būti taikoma, jei įsipareigojimai 
nevykdomi, kai dėl:

a) tam sutrukdo force majeure ar 
išskirtinės aplinkybės;

b) atitinkamas paramos gavėjas gali 
kompetentingai valdžios institucijai 
įrodyti, jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje 
nurodytų pareigų nevykdymo arba kad 
toks nevykdymas nebuvo tyčinis;

c) kompetentinga institucija kitokiu būdu 
įsitikino, kad atitinkamas paramos 
gavėjas nėra kaltas ar nebuvo tyčios;

d) pareigų nevykdymas yra mažareikšmis, 
trumpalaikis ar netęstinis.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas pirmiausia skaitomas su performuluotu straipsniu, siekiant, kad jis būtų 
aiškesnis; juo taip pat pridedami trys atvejai, kai jokia administracinė nuobauda negali būti 
taikoma.

Pakeitimas 781
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pirmoje pastraipoje nurodyta 
administracinė nuobauda netaikoma 
paramos gavėjams, kurie gauna išmokas 
pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] 25 straipsnį 
arba kurių žemės ūkio paskirties žemės 
plotas yra ne didesnis kaip 15 ha.

Or. en
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Pakeitimas 782
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali atleisti 
paramos gavėjus nuo administracinių 
nuobaudų, jeigu per vienus metus gautos 
paramos suma yra ne didesnė nei 1 250 
EUR ir sklypas, kuriam gali būti teikiama 
parama, yra ne didesnis nei 10 ha.

Or. en

Pakeitimas 783
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 784
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje numatytos
administracinės nuobaudos yra to 
reglamento tame skyriuje išvardytų 
išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais 
metais arba atitinkamais metais skiriamos 

Administracinės nuobaudos yra 84 
straipsnyje išvardytų išmokų, kurios 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais skiriamos arba 
numatytos skirti atitinkamam paramos 
gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis 
pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, 
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arba numatytos skirti atitinkamam paramos 
gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis 
pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, 
kuriais reikalavimų nesilaikymas 
nustatytas, sumažinimas arba visos sumos 
neskyrimas.

kuriais reikalavimų nesilaikymas 
nustatytas, sumažinimas arba visos sumos 
neskyrimas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai teisiškai nurodyti, kad aptariama administracinė nuobauda 
numatyta šio reglamento 84 straipsnyje, ir išvengti kryžminių nuorodų tarp įvairių BŽŪP 
reglamentų.

Pakeitimas 785
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje numatytos 
administracinės nuobaudos yra to 
reglamento tame skyriuje išvardytų 
išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais 
metais arba atitinkamais metais skiriamos 
arba numatytos skirti atitinkamam paramos 
gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis 
pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, 
kuriais reikalavimų nesilaikymas 
nustatytas, sumažinimas arba visos sumos 
neskyrimas.

Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje numatytos 
administracinės nuobaudos yra to 
reglamento tame skyriuje išvardytų 
išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais 
metais arba atitinkamais metais skiriamos 
arba numatytos skirti atitinkamam paramos 
gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis 
pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, 
kuriais nesilaikyta reikalavimų, 
sumažinimas arba visos sumos neskyrimas.

Or. en

Pagrindimas

86 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad išmokų sumažinimas arba visos sumos neskyrimas bus 
nustatytas kalendoriniais metais, kuriais nustatytas reikalavimų nesilaikymas. Vis dėlto 
ūkininkams ir administravimo institucijoms būtų aiškiau, jei išmokų sumažinimas būtų 
nustatytas kalendoriniais metais, kuriais nesilaikyta reikalavimų.
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Pakeitimas 786
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybėse narėse, kuriose taikoma 
su gyvuliais susijusi savanoriška susietoji 
parama ir su gyvuliais susijusi parama 
kaimo plėtrai, administracinė nuobauda 
už teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų, susijusių su gyvuliais, 
nesilaikymą turėtų būti taikoma tik 
paramos gavėjų gaunamai su gyvuliais 
susijusiai savanoriškai susietajai paramai 
ir su gyvuliais susijusiai paramai kaimo 
plėtrai. Taip pat administracinė nuobauda 
už teisės aktais nustatytų su plotais 
susijusių valdymo reikalavimų ir gerosios 
žemės ūkio ir aplinkosaugos patirties 
standartų nesilaikymą turėtų būti 
taikomos tik paramos gavėjo gaunamoms 
su plotu susijusioms tiesioginėms 
išmokoms ir su plotu susijusiai paramai 
kaimo plėtrai.

Or. en

Pagrindimas

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and the penalty is applied to all area-based
direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in relation 
to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares but lot of 
animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality.

Pakeitimas 787
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Apskaičiuojant to sumažinimo ir 
neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto 
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, 
pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos 
nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos 
ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse 
nustatytus kriterijus.

Apskaičiuojant to sumažinimo ir 
neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto 
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, 
pastovumą ar pasikartojimą. Skiriamos 
nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos.

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad įvertinti tyčinę veiklą nepaprastai sunku, o tai gali lemti dviprasmiškas 
interpretacijas tais atvejais, kai su ūkininkais nėra elgiamasi vienodai. Reikėtų atsižvelgti ir į 
tai, kad tyčinės veiklos apibrėžtis pagalbos sistemoms netaikoma (žr. 57 straipsnio 3 dalies 
pirmą pastraipą – ten tyčinė veikla neminima).

Pakeitimas 788
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu paramos gavėjas nuteistas 
už nusikaltimą aplinkai arba už 
darbuotojų teisių arba gyvūnų gerovės 
reikalavimų pažeidimus, išmokos 
neskiriamos bent teismo skirtos bausmės 
galiojimo laikotarpiu. Išmokos gali būti 
neskiriamos ir atgaline data, proporcingai 
nusikaltimo sunkumui ir atsižvelgiant į 
nusikaltimo pradžios data.

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiais sunkaus nusikaltimo aplinkai arba darbuotojų teisių ar gyvūnų gerovės normų 
pažeidimų atvejais nuobauda turėtų būti griežta, t. y. turėtų būti neskiriama jokių išmokų.

Pakeitimas 789
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
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86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl 
aplaidumo, išmokos sumažinimo 
procentinis dydis paprastai neviršija 3 % 
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai 86 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse išdėstyta keletas išsamių taisyklių dėl paramos sąlygų 
nesilaikymo taikomos nuobaudų sistemos, taip apribojant valstybių narių galimybes 
supaprastinti savo sistemas. Šioje pastraipoje apibrėžiama gana griežta bendroji nuobaudų 
taisyklė (3 %). Būtų galima arba išbraukti šią pastraipą, arba nurodyti, kad skiriamos 1, 3 ir 
5 % nuobaudos.

Pakeitimas 790
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl 
aplaidumo, išmokos sumažinimo 
procentinis dydis paprastai neviršija 3 % 
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos.

Valstybės narės gali numatyti, kad už
reikalavimų nesilaikymą, kuris, 
atsižvelgiant į nedidelį sunkumą, mastą ir 
pastovumą, gali būti laikomas 
mažareikšmiu, nuobaudos neskiriamos.
Tačiau reikalavimų nesilaikymo atvejais, 
kai kyla tiesioginis pavojus visuomenės ar 
gyvūnų sveikatai, nuobaudos turėtų būti 
taikomos visada.

Or. de

Pagrindimas

Praktikoje paaiškėjo, kad išankstinio įspėjimo sistema yra neveiksminga ir biurokratiška. Ją 
reikėtų pakeisti nuostata dėl nereikšmingumo, pagal kurią, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą, būtų galima neskirti nuobaudų. Siūloma formuluotė atitinka žmogiškosios klaidos 
koncepciją, kai už nereikšmingas klaidas nebaudžiama.
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Kaip ir su paramos priemonėmis susijusios nuobaudų sistemos atveju, neturėtų būti nustatyta 
jokių kitų ES lygmens reikalavimų.

Pakeitimas 791
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 3 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 3 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos. Sumažinimo dydis nustatomas 
įvertinus reikalavimų nesilaikymo atvejo 
svarbą, remiantis šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytais kriterijais, ir neviršija 5 %.

Or. en

Pakeitimas 792
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl 
aplaidumo, išmokos sumažinimo 
procentinis dydis paprastai neviršija 3 %
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos.

Jeigu tai yra nemažareikšmis reikalavimų 
nesilaikymas dėl aplaidumo, išmokos 
sumažinimo procentinis dydis yra 
proporcingas aplinkai, visuomenės 
sveikatai, darbuotojų teisėms arba gyvūnų 
gerovei padarytam neigiamam poveikiui, 
bet yra ne mažesnis nei 7 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

Or. en
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Pagrindimas

Sumažinimo dydis turėtų būti pakankamai didelis, kad būtų išvengta aplaidumo atvejų. 
Sumažinimas nebūtų taikomas mažareikšmio reikalavimų nesilaikymo atveju, pvz., už 
trūkstamus ausų įsagus.

Pakeitimas 793
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 3 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta viršutinė nuobaudos riba taip, kaip tai nustatyta šiuo metu 
galiojančiuose teisės aktuose.

Pakeitimas 794
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 3 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 795
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Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 3 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 10 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pasiųsti aiškų signalą, kad taisyklių reikia laikytis. Už aplaidumą turėtų būti skiriamos 
didesnės nei šiuo metu siūloma 3 % dydžio nuobaudos. Būtina priminti, kad prieš skiriant 
nuobaudą taikoma geltonų kortelių sistema, kurią reikėtų vertinti kaip įspėjimą be finansinių 
pasekmių.

Pakeitimas 796
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
paprastai neviršija 3 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 797
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant 
vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus 
iš eilės nustatoma, kad reikalavimų 
nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas 
pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline 
tvarka.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 798
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę 
patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 
nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Valstybės narės gali naudoti 84 straipsnio 
3 dalyje numatytą išankstinio įspėjimo 
sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą 
nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo 
atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį 
jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra 
pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti.
Kai valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti šia galimybe, kompetentinga 
institucija išsiunčia paramos gavėjui 
išankstinį įspėjimą, informuodama apie 
sprendimą ir galimus taisomuosius 
veiksmus, kuriuos atlikdamas jis gali 
ištaisyti asmeninę padėtį.
Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus 
kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad 
reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, 
sumažinimas pagal pirmą pastraipą 
taikomas atgaline tvarka.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti, kad valstybės narės gali įdiegti išankstinio įspėjimo 
sistemą tais atvejais, kai nevykdomi reikalavimai, susiję su paramos sąlygomis.

Pakeitimas 799
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant 
vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus 
iš eilės nustatoma, kad reikalavimų 
nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas 
pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline 
tvarka.

Valstybės narės gali numatyti, kad už
reikalavimų nesilaikymą, kuris, 
atsižvelgiant į nedidelį sunkumą, mastą ir 
pastovumą, gali būti laikomas 
mažareikšmiu, nuobaudos neskiriamos.

Or. de

Pakeitimas 800
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę 
patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 

Valstybės narės įdiegia išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Paramos gavėjui 
pranešama apie įsipareigojimą imtis 
taisomųjų veiksmų. Jei atliekant vėlesnę 
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nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas atgaline tvarka.

patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 
nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Or. en

Pakeitimas 801
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę 
patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 
nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę 
patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 
nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas už tuos metus, kuriais 
nustatyta, kad reikalavimų nesilaikymas 
nebuvo pašalintas.

Or. en

Pagrindimas

Atgaline data taikomos nuobaudos sukelia sunkumų tiek ūkininkams, tiek administracijai. 
Taigi pakanka nuobaudą taikyti tik už tuos metus, kuriais nustatyta, kad reikalavimų 
nesilaikymas nebuvo pašalintas.

Pakeitimas 802
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio Valstybės narės įdiegia geltonų kortelių
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įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę 
patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 
nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas atgaline tvarka.

sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą 
nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo 
atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį 
jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra 
pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti. 
Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus 
kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad 
reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, 
sumažinimas pagal pirmą pastraipą 
taikomas atgaline tvarka.

Or. en

Pakeitimas 803
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau reikalavimų nesilaikymo atvejais, 
dėl kurių kyla tiesioginis pavojus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, išmoka 
visada sumažinama arba neskiriama.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 804
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos 
gavėjams valstybės narės gali numatyti 
privalomus mokymus pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 1 
skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 805
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos 
gavėjams valstybės narės gali numatyti 
privalomus mokymus pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 1 
skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 806
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos 
gavėjams valstybės narės gali numatyti 
privalomus mokymus pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 1 
skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą.

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos 
gavėjams valstybės narės numato
specialius mokymus dėl sąlygų pagal 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą, kurie gali būti 
padaryti privalomais.

Or. en

Pakeitimas 807
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Su sąlygomis susijusios taisyklės turėtų būti pagrįstos subsidiarumo principu taip, kaip su 
IAKS susijusios taisyklės. Todėl 86 straipsnio 3 dalį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 808
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 809
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio nemažareikšmio 
reikalavimų nesilaikymo atveju taikomas 
didesnis sumažinimo procentinis dydis nei 
tas, kuris buvo pritaikytas pirmą kartą 
skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo. Jis turi būti 
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proporcingas aplinkai, visuomenės 
sveikatai, darbuotojų teisėms ar gyvūnų 
gerovei padarytam neigiamam poveikiui. 
Nuobaudos dydis turėtų būti ne mažiau 
kaip 25% bendros šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos išmokų sumos.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinio reikalavimų nesilaikymo atveju finansinis poveikis turėtų būti labai aiškus ir 
veikti kaip atgrasomoji priemonė. Nuobaudos dydis turėtų būti nustatytas ES lygmeniu, 
siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai aiškintų taisykles ir visiems būtų 
taikomos vienodos sąlygos. Nuobauda nebūtų taikoma mažareikšmio reikalavimų nesilaikymo 
atveju, pvz., už trūkstamus ausų įsagus.

Pakeitimas 810
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
valstybės narės nustato pagrįstą 
sumažinimo procentinį dydį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu reikia užtikrinti įstatymiškai tikslų reglamentavimų.

Pakeitimas 811
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo, ir jis neviršija 
15 %.

Or. en

Pakeitimas 812
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio pažeidimo atveju, kai 
reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, 
visa šio straipsnio 1 dalyje numatytų
išmokų suma mažinama 5 %.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas nustatyti bendrą ir suderintą nuobaudų dydį tais atvejais, kai 
pakartotinai nesilaikoma įsipareigojimų, susijusių su paramos sąlygomis, siekiant užtikrinti 
vienodą požiūrį į ūkininkus ir kitus paramos gavėjus bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 813
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas sumažinimo procentinis dydis yra 
5 % bendros šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos išmokų sumos.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu reikia užtikrinti įstatymiškai tikslų reglamentavimų.

Pakeitimas 814
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
paprastai taikomas sumažinimo 
procentinis dydis yra 25 % bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinio reikalavimų nesilaikymo atveju finansinis poveikis turėtų būti labai aiškus ir 
veikti kaip atgrasomoji priemonė. Šis procentinis dydis turėtų būti nustatytas ES lygmeniu, 
siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai aiškintų taisykles ir visiems būtų 
taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 815
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnių pakartotinių pažeidimų atveju ir 
jeigu nepateikiama tinkamai pagrįstų 
priežasčių, laikoma, kad paramos gavėjas 
ėmėsi tyčinių veiksmų taip, kaip apibrėžta 
šio straipsnio 4 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 816
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad įvertinti tyčinę veiklą nepaprastai sunku, todėl ši dalis skirtingais atvejais gali 
būti aiškinama įvairiai, vadinasi, su ūkininkais nėra elgiamasi vienodai. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti ir į tai, kad tyčinio (reikalavimų nesilaikymo) pobūdžio apibrėžtis pagalbos 
schemoms netaikoma (žr. 57 straipsnio 3 dali).

Pakeitimas 817
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 818
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio nemažareikšmio
reikalavimų nesilaikymo atveju taikomas 
ne mažesnis kaip 50 proc. bendros šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų 
sumos procentinis dydis ir išmokos gali 
būti net visiškai neskiriamos vienus ar 
kelerius kalendorinius metus. Jis turi būti 
proporcingas aplinkai, visuomenės 
sveikatai, darbuotojų teisėms ar gyvūnų 
gerovei padarytam neigiamam poveikiui.

Or. en

Pagrindimas

Tyčinio nemažareikšmio reikalavimų nesilaikymo atveju finansinis poveikis turėtų būti labai 
stiprus. Šis procentinis dydis turėtų būti nustatytas ES lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad visos 
valstybės narės vienodai aiškintų taisykles ir visiems būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 819
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis arba išmokos gali būti 
net visiškai neskiriamos ir tai nustatoma 
įvertinus reikalavimų nesilaikymo atvejo 
svarbumą, remiantis 86 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 820
Matt Carthy



PE630.690v01-00 136/159 AM\1170202LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, o tais atvejais, kai 
paramos gavėjai neištaiso arba 
neįsipareigoja ištaisyti padėties, išmokos 
gali būti net visiškai neskiriamos vienus ar 
kelerius kalendorinius metus.

Or. en

Pakeitimas 821
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas ne mažesnis kaip 50 proc. 
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos procentinis dydis ir išmokos 
gali būti net visiškai neskiriamos vienus ar 
kelerius kalendorinius metus.

Or. en

Pagrindimas

Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju finansinis poveikis turėtų būti labai stiprus. Šis 
procentinis dydis turėtų būti nustatytas ES lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad visos valstybės 
narės vienodai aiškintų taisykles ir visiems būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 822
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas ne mažesnis kaip 10 % 
dydis, išmokos gali būti net visiškai 
neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas nustatyti minimalų suderintą nuobaudų dydį, kai tyčia nesilaikoma 
reikalavimų, susijusių su paramos sąlygomis, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į ūkininkus ir 
kitus paramos gavėjus bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 823
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas ne mažesnis kaip 10 proc. 
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos procentinis dydis ir išmokos 
gali būti net visiškai neskiriamos vienus ar 
kelerius kalendorinius metus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu reikia užtikrinti įstatymiškai tikslų reglamentavimų.

Pakeitimas 824
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju valstybės narės atitinkamai didina 
procentinį dydį ir gali net visiškai neskirti 
išmokų vienus ar kelerius kalendorinius 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo straipsniu reikia užtikrinti įstatymiškai tikslų reglamentavimų.

Pakeitimas 825
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas valstybėms narėms ir užtikrinti 
veiksmingą bei atgrasomą nuobaudų 
sistemą, Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuobaudų 
taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 826
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas valstybėms narėms ir užtikrinti 
veiksmingą bei atgrasomą nuobaudų 
sistemą, Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 

Išbraukta.
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reglamentas papildomas nuobaudų 
taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis.

Or. de

Pakeitimas 827
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas valstybėms narėms ir užtikrinti 
veiksmingą bei atgrasomą nuobaudų 
sistemą, Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuobaudų 
taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visos taisyklės dėl administracinių nuobaudų turėtų būti žinomos nuo horizontaliojo 
reglamento priėmimo momento. Tolesnis reglamentavimas taikant deleguotuosius aktus 
nepadeda skatinti subsidiarumo principo ir apsunkina BŽŪP plano rengimo procesą.

Pakeitimas 828
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu paramos gavėjas nuteistas 
už valstybių narių jurisdikcijoje padarytus 
nusikaltimus, susijusius su BŽŪP 
išmokomis arba BŽŪP lėšų naudojimu, 
pvz., sukčiavimą, nusikaltimus aplinkai, 
darbuotojų teisių arba gyvūnų gerovės 
reikalavimų pažeidimus, išmokos 
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neskiriamos automatiškai, atgaline data 
nuo nusikaltimo pradžios, proporcingai 
atsižvelgiant į nusikaltimo trukmę ir 
sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teigiamo BŽŪP įvaizdžio visuomenėje paramos gavėjams neturėtų būti suteikta galimybė 
nesilaikant įstatymų pasinaudoti ES lėšomis pagal BŽŪP. Siūlant tokį žemą kontrolės lygį, 
t. y. tik 1 % (anksčiau buvo taikomas 5 % tinkamumo finansuoti kontrolės lygis, kuris 
Komisijos pasiūlyme buvo panaikintas), yra didesnė tikimybė, kad netinkami veiksmai bus 
nustatomi gerokai vėliau.

Pakeitimas 829
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 % sumų,
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus, atsižvelgiant į Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų III antraštinės 
dalies I skyriaus 2 skirsnyje nurodytas 
sąlygas. Valstybės narės gali pasilikti 
100 % pirmiau minėtų sumų, jeigu jos 
perskirstomos pirmenybę teikiant 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama 28 ir 65 straipsniuose nustatyto 
klimato ir aplinkos apsaugos tikslo, o 
paskui intervencinėms priemonėms, 
kuriomis siekiama didinti 
konkurencingumą, kaip nustatyta 
Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų 
28a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 830
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 50 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį. Taip valstybių 
narių mokėjimo agentūrų surinktos 
sumos turi būti panaudojamos 
tiesioginėms išmokoms, siekiant 
įgyvendinti nacionaliniuose strateginiuose 
planuose apibrėžtus prioritetus, kaip antai 
pagalbą jauniesiems ūkininkams įsikurti 
ar paramą su didžiausiais sunkumais 
susiduriantiems sektoriams.

Or. fr

Pakeitimas 831
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnyje nurodytas sąlygas. Nukrypstant 
nuo pirmos pastraipos, valstybės narės 
gali pasilikti 100 % šių sumų, jeigu jos 
perskirstomos intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti pasilikti 100 % sumažintų ar neskirtų išmokų sumų, jeigu 
aplinkai ir (arba) klimatui naudingoms intervencinėms priemonėms, pavyzdžiui, ekologinėms 
sistemoms arba agrarinėms su aplinka ir klimatu susijusioms priemonėms, skiriamas 
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atitinkamas biudžetas. Sistema, pagal kurią valstybių narių pasiliktos sumos siekia tik iki 
20 %, nepadėtų siekti su klimatu ir aplinkos apsauga susijusių BŽŪP tikslų.

Pakeitimas 832
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 100 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį, ir išleisti jas 
ūkių konsultavimo sistemai, siekdamos 
užtikrintų, kad paramos gavėjai apskritai 
būtų informuoti apie Reglamento dėl 
strateginių planų [.../...] III antraštinės 
dalies I skyriaus 2 skirsnio 11 ir 12 
straipsniuose nustatytas ES lygmens 
sąlygas ir galėtų jų laikytis.

Or. en

Pakeitimas 833
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 100 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu neatgrasyti valstybių narių nuo pinigų susigrąžinimo iš taisykles laužančių paramos 
gavėjų. Jeigu valstybės narės turės grąžinti pinigus Komisijai, joms bus ne taip naudinga 
imtis šios sumos susigrąžinimo problemos. Susigrąžintus pinigus turėtų pasilikti valstybė 
narė.
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Pakeitimas 834
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo sumažinti esamą procentinį dydį. Šis procentinis dydis turėtų būti 25 %, nes 
valstybės narės įgyvendina šią sistemą ir joms tenka atskaitymų našta.

Pakeitimas 835
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 % sumų, 
kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų 
neskyrus pagal 86 straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 836
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) metinę veiklos rezultatų ataskaitą.

Or. es
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti nuoseklumą su 8 straipsniu dėl informacijos, kurią turi siųsti mokėjimo 
agentūros arba, jei taikoma, koordinavimo įstaigos.

Pakeitimas 837
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akredituotų mokėjimo agentūrų metinės 
finansinės ataskaitos, susijusios su 
EŽŪFKP išlaidomis, teikiamos atskirai 
pagal kiekvieną BŽŪP strateginį planą.

Valdymo deklaracija ir metinės sąskaitos 
turi būti pateikiamos atitinkamai 
kompetentingoms mokėjimo agentūroms.

Or. de

Pakeitimas 838
Elsi Katainen, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reguliariai 
informuoja Komisiją apie IV antraštinės 
dalies II skyriuje nurodytos integruotos 
sistemos taikymą. Komisija organizuoja 
keitimąsi nuomonėmis šiuo klausimu su 
valstybėmis narėmis.

2. Komisija organizuoja keitimąsi 
nuomonėmis apie IV antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytą integruotą sistemą su 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės ir Komisija turėtų daugiau abipusiai keistis informacija.

Pakeitimas 839
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija apibendrina valstybių 
narių pateiktą informaciją ir parengia 
ataskaitą, į kurią įtraukiamas sąlygų 
veiksmingumo vertinimas. Ši ataskaita 
rengiama vieną kartą laikotarpio viduryje 
ir vieną kartą laikotarpio pabaigoje ir 
viešai skelbiama Komisijos svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų parengti su kompleksine parama ir jos teikimu susijusią informaciją ir ja pasidalyti 
su visuomene.

Pakeitimas 840
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėse narėse, kurių valiuta yra 
ne euro, 91 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
kainos ir sumos į nacionalinę valiutą 
konvertuojamos pagal valiutos kursą.

1. Valstybėse narėse, kurių valiuta yra 
ne euro, 91 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
kainos ir sumos į nacionalinę valiutą 
konvertuojamos pagal valiutos kursą, 
remiantis naujausiu valiutos kursu, kurį 
nustatė Europos Centrinis Bankas iki 
atitinkamų metų spalio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai apibrėžti euro ir kitų ES valiutų keitimo kursus.

Pakeitimas 841
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 straipsnis Išbraukta.

Informacijos apie paramos gavėjus 
skelbimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagal Reglamento (ES) .../... [BNR 
reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalis ir šio 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kasmet ex post 
būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai.

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 
3–5 dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to 
reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i 
punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir 
bendro finansavimo normą atitinkančios 
sumos.

3. Šiame straipsnyje:

Veiksmas – priemonė arba intervencinė 
priemonė;

Vieta – savivaldybė, kurioje paramos 
gavėjas gyvena arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas 
arba savivaldybę rodanti jo dalis.

4.

To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse 
nurodyta informacija pateikiama vienoje 
kiekvienos valstybės narės interneto 
svetainėje. Ji išlieka prieinama dvejus 
metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Or. de

Pagrindimas

Kyla pavojus, kad, be įprastų rodiklių, gali būti paskelbti ir konfidencialūs duomenys.

Pakeitimas 842
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 straipsnis Išbraukta.

Informacijos apie paramos gavėjus 
skelbimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3–5 dalis ir šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalis kasmet ex post būtų skelbiami 
fondų lėšų gavėjai.

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos gavėjams 
prireikus taikomos Reglamento (ES) .../... 
[BNR reglamento] 44 straipsnio 3–5 
dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to 
reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i 
punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir 
bendro finansavimo normą atitinkančios 
sumos.

3. Šiame straipsnyje:

– veiksmas – priemonė arba intervencinė 
priemonė;

– vieta – savivaldybė, kurioje paramos 
gavėjas gyvena arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas 
arba savivaldybę rodanti jo dalis.

4.

To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse 
nurodyta informacija pateikiama vienoje 
kiekvienos valstybės narės interneto 
svetainėje. Ji išlieka prieinama dvejus 
metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Or. fr
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Pakeitimas 843
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagal Reglamento (ES) .../... [BNR 
reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalis ir šio 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kasmet ex post 
būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai.

Išbraukta.

Or. sl

Pakeitimas 844
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 
3–5 dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to 
reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i 
punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir 
bendro finansavimo normą atitinkančios 
sumos.

Išbraukta.

Or. sl

Pakeitimas 845
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio
3–5 dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to 
reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i 
punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir 
bendro finansavimo normą atitinkančios 
sumos.

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 
3–5 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo netaikyti skaidrumo reikalavimo dėl valstybių narių bendro finansavimo 
normų arba nacionalinių įnašų. Tokią informaciją reikalaujama pateikti visuose kituose 
fonduose pagal Bendrųjų nuostatų reglamento nuostatas.

Pakeitimas 846
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 
3–5 dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to 
reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i 
punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir 
bendro finansavimo normą atitinkančios 
sumos.

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 
3–5 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo netaikyti skaidrumo reikalavimo dėl valstybių narių bendro finansavimo 
normų arba nacionalinių įnašų.

Pakeitimas 847
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame straipsnyje: Išbraukta.

– veiksmas – priemonė arba intervencinė 
priemonė;

– vieta – savivaldybė, kurioje paramos 
gavėjas gyvena arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas 
arba savivaldybę rodanti jo dalis.

Or. sl

Pakeitimas 848
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vieta – savivaldybė, kurioje 
paramos gavėjas gyvena arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas 
arba savivaldybę rodanti jo dalis.

– vieta – savivaldybė, kurioje 
paramos gavėjas ar tikrasis savininkas
gyvena arba yra registruotas, ir, jei 
įmanoma, pašto kodas arba savivaldybę 
rodanti jo dalis, arba sklypas, kuriame 
buvo vykdoma veikla.

Or. en

Pagrindimas

Kartais paramos gavėjai gyvena toli nuo sklypų arba sklypai išsklaidyti didelėje teritorijoje 
arba paramos gavėjas yra didesnės bendrosios nuosavybės teise valdomos struktūros dalis.

Pakeitimas 849
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vieta – savivaldybė, kurioje – vieta – viena vertus tai gali būti
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paramos gavėjas gyvena arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas 
arba savivaldybę rodanti jo dalis.

savivaldybė, kurioje paramos gavėjas 
gyvena arba yra registruotas, ir, jei 
įmanoma, pašto kodas arba savivaldybę 
rodanti jo dalis, o kita vertus– sklypas, 
kuriame buvo vykdoma veikla.

Or. en

Pakeitimas 850
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. To reglamento 44 straipsnio 3–5 
dalyse nurodyta informacija pateikiama 
vienoje kiekvienos valstybės narės 
interneto svetainėje. Ji išlieka prieinama 
dvejus metus nuo pirminio paskelbimo 
dienos.

Išbraukta.

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Or. sl

Pakeitimas 851
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse 
nurodyta informacija pateikiama vienoje 
kiekvienos valstybės narės interneto 
svetainėje. Ji išlieka prieinama dvejus
metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse 
nurodyta informacija pateikiama vienoje 
kiekvienos valstybės narės interneto 
svetainėje. Ji išlieka prieinama ne mažiau 
kaip penkerius metus nuo pirminio 
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paskelbimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Informacija turėtų išlikti prieinama ilgiau nei 2 metus, kad pakaktų atitinkamo konteksto 
duomenims suprasti.

Pakeitimas 852
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse 
nurodyta informacija pateikiama vienoje 
kiekvienos valstybės narės interneto 
svetainėje. Ji išlieka prieinama dvejus
metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse 
nurodyta informacija pateikiama vienoje 
kiekvienos valstybės narės interneto 
svetainėje. Ji išlieka prieinama penkerius
metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad programavimo laikotarpis gali būti septynerių metų arba ilgesnės 
trukmės, gali prireikti peržiūrėti senesnę informaciją, kad būtų galima įvertinti taikomą 
metodą.

Pakeitimas 853
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 

Išbraukta.
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nurodytos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse yra daug paramos gavėjų, kurių gaunamų subsidijų suma yra 
mažesnė nei 1 250 EUR. Todėl nėra pagrindo šioms grupėms netaikyti skaidrumo 
reikalavimo.

Pakeitimas 854
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai padeda veiksmingai pašalinti tam tikram skaičiui smulkiųjų ūkininkų valstybėse narėse 
nustatytą pareigą teikti ataskaitas. Tai iš tikrųjų reikalinga siekiant įvertinti smulkiesiems 
ūkininkams skiriamos BŽŪP paramos veiksmingumą. Pagal ankstesnę politiką smulkiųjų 
ūkininkų atžvilgiu buvo pastebimas nemažas šališkumas, kuris taip pat buvo susijęs su šių 
ūkininkų atskyrimu nuo statistinės atskaitomybės sistemos – jeigu ūkininkai neregistruojami, 
jie gali lengviau likti nepastebėti, o jų poreikių gali būti nepaisoma. Iš tiesų mums reikia 
informacijos apie šiuos ūkininkus, kad galėtume taikyti jiems tinkamas politikos priemones, 
padėti jiems išgyventi, padėti jiems patekti į atitinkamas rinkas arba su jais bendradarbiauti.

Pakeitimas 855
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR ir sklypas, kuriam gali būti 
teikiama parama, yra ne didesnis nei 
10 ha, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Or. en

Pakeitimas 856
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
96 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96a straipsnis

Paramos gavėjų sąrašo paskelbimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai.
Skelbiant šią informaciją pateikiami šie 
duomenys:

a) paramos gavėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas, nurodant:

i) vardą ir pavardę, jei paramos gavėjas 
yra fizinis asmuo;

ii) visą įregistruotą juridinį pavadinimą, 
jei paramos gavėjas yra juridinis asmuo, 
pagal atitinkamos valstybės narės teisės 
aktus turintis savarankišką teisinį 
subjektiškumą;

iii) įregistruotą arba kitaip oficialiai 
pripažįstamą visą asociacijos pavadinimą, 
jei paramos gavėjas yra asociacija, 
neturinti savo teisinio subjektiškumo;

b) savivaldybė, kurioje paramos gavėjas 
gyvena arba yra registruotas, ir, jeigu yra, 
pašto kodas arba ta jo dalis, pagal kurią 
galima nustatyti savivaldybę;
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c) pagal kiekvieną fondų finansuojamą 
priemonę kiekvieno gavėjo atitinkamais 
finansiniais metais gautos išmokos 
sumos;

d) kurio nors iš fondų finansuojamų 
priemonių, pagal kurias skiriama 
c punkte nurodyta išmoka, pobūdis ir 
aprašas.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama vienoje kiekvienos valstybės 
narės svetainėje. Su šia informacija 
galima susipažinti dvejus metus nuo 
pirminio jos paskelbimo dienos.

2. Skelbtinos mokėjimų, vykdomų pagal 
EŽŪFKP finansuojamas priemones, kaip 
nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos c 
punkte, sumos atitinka visą viešąjį 
finansavimą, įskaitant Sąjungos ir 
nacionalinį įnašą.

3. Jeigu paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
paramos gavėjo vardo ir pavardės ar 
pavadinimo, kaip numatyta pirmos 
pastraipos a punkte.

Or. sl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelę administracinę naštą, kuri atsirastų dėl siūlomos sistemos, būtų geriau 
išlaikyti dabartinę EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų skelbimo sistemą (metinis skelbimas, 
mokėjimo agentūrų prievolė skelbti duomenis, dabartinis duomenų sąrašas, bendra EŽŪFKP 
ir EŽŪGF interneto svetainė), remiantis tik Horizontaliuoju reglamentu.

Pakeitimas 857
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

97 straipsnis Išbraukta.

Paramos gavėjų informavimas apie su jais 
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susijusių duomenų skelbimą

Valstybės narės informuoja paramos 
gavėjus, kad jų duomenys bus viešai 
paskelbti pagal 96 straipsnį ir kad 
Sąjungos ir valstybių narių audito ir 
tyrimų įstaigos gali tuos duomenis 
tvarkyti, kad apsaugotų finansinius 
Sąjungos interesus.

Laikantis Reglamento (ES) 2016/679 
reikalavimų, kai tai susiję su asmens 
duomenimis, valstybės narės informuoja 
paramos gavėjus apie jų teises pagal tą 
reglamentą ir procedūras, pagal kurias 
naudojamasi tokiomis teisėmis.

Or. fr

Pakeitimas 858
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98 straipsnis Išbraukta.

Įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl:

a) 96 ir 97 straipsniuose numatyto 
skelbimo formos, įskaitant informacijos 
pateikimo pagal atskiras priemones ir 
intervencines priemones būdo, ir 
tvarkaraščio;

b) 97 straipsnio vienodo taikymo;

c) Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo.

Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 101 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr
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Pakeitimas 859
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 10, 15, 21, 36, 
38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 
79, 86, 92, 93 ir 103 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. 
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 10, 15, 21, 36, 
38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 
79, 86, 92, 93 ir 103 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
ketverių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Suteikti įgaliojimus 7 metų laikotarpiui būtų per daug. 4 metų laikotarpis būtų daug 
demokratiškesnis.

Pakeitimas 860
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 5 
straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnis, 
34 straipsnis, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 
38, 43, 51, 52, 54, 110 ir 111 straipsniai ir 
atitinkami įgyvendinimo bei deleguotieji 
aktai toliau taikomi 2020 finansiniais 
metais ir anksčiau patirtoms išlaidoms ir 

a) Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 5 
straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnis, 
26 straipsnio 5 dalis, 34 straipsnis, 35 
straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 
54, 110 ir 111 straipsniai ir atitinkami 
įgyvendinimo bei deleguotieji aktai toliau 
taikomi 2020 finansiniais metais ir 
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išmokėtoms išmokoms EŽŪGF atveju ir, 
EŽŪFKP atveju, patirtoms išlaidoms ir 
išmokėtoms išmokoms, susijusioms su 
Komisijos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1305/2013 patvirtintomis kaimo plėtros 
programomis.

anksčiau patirtoms išlaidoms ir 
išmokėtoms išmokoms EŽŪGF atveju ir, 
EŽŪFKP atveju, patirtoms išlaidoms ir 
išmokėtoms išmokoms, susijusioms su 
Komisijos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1305/2013 patvirtintomis kaimo plėtros 
programomis.

Or. en

Pakeitimas 861
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103 straipsnis Išbraukta.

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas nuo 
jame nustatytų taisyklių leidžiančiomis 
nukrypti nuostatomis ir, jei būtina, 
kitomis taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti tam, kad būtų reguliuojami Komisijai suteikiami deleguotieji įgaliojimai, 
susiję su pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Jie turi būti priimti ES teisėkūros institucijų 
parengtu pagrindiniu reglamentu, taigi tai susiję su vienu svarbiausių politinių sprendimų.

Pakeitimas 862
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu iki užbaigiant 2020 m. BŽŪP 
reformą arba iki kitos daugiametės 
finansinės programos laikotarpio pradžios 
nepavyktų pasiekti susitarimo, reikės 
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sukurti pereinamojo laikotarpio 
mechanizmą, kuris užtikrintų paramos 
Europos ūkininkams tęstinumą. Šiuo 
mechanizmu turėtų būti galima užtikrinti 
naujo finansavimo srautą ir išsaugoti šiuo 
metu galiojančias BŽŪP taisykles tiek dėl 
pirmojo, tiek dėl antrojo ramsčių, 
užtikrinant daugiametį investicinių 
projektų pobūdį.

Or. pt

Pakeitimas 863
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. sl

Pagrindimas

Būtų sunku suspėti iki 2021 m. termino, atsižvelgiant į tai, kad laiku turi būti priimtos 
įgyvendinimo taisyklės, turi būti užtikrintos būtinos lėšos ir numatyta pakankamai laiko 
naujoms IT sistemoms (tikslų įgyvendinimo pažangai stebėti ir registruoti, naudojant 
atitinkamus rodiklius, ir kt.) sukurti.
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