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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0393),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0247/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Vystymosi 
komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Regioninės plėtros 
komiteto nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiame reglamente nustatytoms 
intervencijoms ir priemonėms turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) …/… [naujas 
Finansinis reglamentas] nuostatos12, ypač 
dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis 
narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir 

(5) šiame reglamente nustatytoms 
intervencijoms ir priemonėms turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 2018/104612

nuostatos, ypač dėl pasidalijamojo 
valdymo su valstybėmis narėmis, 
akredituotų įstaigų funkcijų ir biudžeto 
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biudžeto principų; principų;

__________________ __________________

12 Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. [naujas Finansinis reglamentas].

12 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Reglamento (ES) …/…[BNR 
reglamentas1] nuostatos turėtų būti 
mutatis mutandis taikomos šiame 
reglamente nustatytiems intervenciniams 
veiksmams ir priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) produkto rodiklis – produkto
rodiklis, apibrėžtas Reglamento 
(ES) …/…[BNR reglamentas] 
2 straipsnio 12 punkte;
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) rezultato rodiklis – rezultato 
rodiklis, apibrėžtas Reglamento 
(ES) …/…[BNR reglamentas] 
2 straipsnio 13 punkte;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) didelis trūkumas – didelis 
trūkumas, apibrėžtas Reglamento 
(ES) …/…[BNR reglamentas] 
2 straipsnio 30 punkte;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) tarpinė institucija – tarpinė 
institucija, apibrėžta Reglamento 
(ES) …/…[BNR reglamentas] 
2 straipsnio 7 punkte;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) veiksmų planas – veiksmų planas, 
kaip nustatyta 39 straipsnio 1 dalyje ir 
40 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis

Informavimo priemonės

1. Pagal 7 straipsnio e punktą 
finansuojamo informacijos teikimo tikslas 
yra visų pirma padėti paaiškinti, 
įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti 
visuomenės informuotumą apie jos turinį 
ir tikslus, rengiant informavimo 
kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą 
po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir 
kitiems kaimo regionuose veikiantiems 
subjektams, propaguoti europietišką 
žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį 
suprasti. Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos 
ribų siekiama teikti nuoseklią, objektyvią 
ir išsamią informaciją.

2. 1 dalyje nurodytas priemones gali 
sudaryti:

a) metinės darbo programos arba 
kitos trečiųjų šalių pasiūlytos specialios 
priemonės;

b) Komisijos iniciatyva vykdoma 
veikla. Priemonės, kurių reikalaujam 
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pagal teisės aktus, arba priemonės, 
kurioms finansuoti jau skiriamos lėšos 
pagal kitą Sąjungos programą, 
neįtraukiamos. 

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą 
veiklą Komisijai gali padėti įgyvendinti 
išorės ekspertai. Pirmoje pastraipoje 
nurodytomis priemonėmis taip pat 
padedama užtikrinti institucinę 
komunikaciją Sąjungos politinių 
prioritetų klausimais su sąlyga, kad tie 
prioritetai yra susiję su bendraisiais šio 
reglamento tikslais.

3. Komisija kartą per metus skelbia 
kvietimą teikti pasiūlymus, laikydamasi 
Finansiniame reglamente nustatytų 
sąlygų.

4. Apie priemones, numatytas ir 
taikomas pagal šį straipsnį, pranešama 
101 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
komitetui.

5. Komisija kas dvejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

44 straipsnis perkeliamas po 6 straipsnio kaip naujas šio skyriaus straipsnis. Turinys 
nesikeičia.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
tiesiogiai finansuojama parengiamosios, 
stebėsenos, administracinės ir techninės 
paramos veikla, taip pat vertinimo, audito 
ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP 
įgyvendinti. Tas priemones visų pirma 

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
tiesiogiai finansuojama parengiamosios, 
stebėsenos, administracinės ir techninės 
paramos veikla, taip pat vertinimo, audito 
ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP 
įgyvendinti. Skiriant EŽŪFKP indėlį, 
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sudaro: nurodytą Reglamento (ES) .../... [BŽŪP 
strateginio plano reglamentas] 
86 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgiama į 
augantį administracinių pajėgumų 
ugdymo, susijusio su nauju valdymu ir 
kontrolės sistemomis valstybėje narėje, 
mastą. Tas priemones visų pirma sudaro:

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Viena šio straipsnio teksto dalis perkelta į (naują) 9a straipsnį, kita – į (naują) 10a straipsnį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Kompetentinga institucija

1. Valstybės narės paskiria 
ministerijos lygmens valdžios instituciją, 
kuri yra atsakinga už:

a) 9a straipsnio 2 dalyje nurodytų 
mokėjimo agentūrų akreditacijų 
suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;

b) 10a straipsnyje nurodytos 
koordinavimo įstaigos akreditavimą;

c) 11 straipsnyje nurodytos 
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tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą;

d) šiame skyriuje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 
12a straipsnio 1 dalies a punktą 
priimsimus akreditavimo kriterijus, 
oficialiu aktu priima sprendimą dėl 
mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos akreditacijos suteikimo arba, 
atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos 
panaikinimo. Kompetentinga institucija 
nedelsdama Komisijai praneša apie 
suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

Or. en

(Žr. ankstesnio (taisyto) 9 straipsnio tekstą.)

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.

Kompetentinga institucija

1. Valstybės narės paskiria 
ministerijos lygmens valdžios instituciją, 
kuri yra atsakinga už:

a) 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
mokėjimo agentūrų akreditacijų 
suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;

b) 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
koordinavimo įstaigos akreditavimą;

c) 11 straipsnyje nurodytos 
tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą;

d) šiame skyriuje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 
10 straipsnio 1 dalies a punktą priimsimus 
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akreditavimo kriterijus, oficialiu aktu 
priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros 
ir koordinavimo įstaigos akreditacijos 
suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl 
akreditacijos panaikinimo. 
Kompetentinga institucija nedelsdama 
Komisijai praneša apie suteiktą ar 
panaikintą akreditaciją.

Or. en

(Šio straipsnio tekstas perkeltas į naująjį 8a straipsnį (ir pataisytas).)

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Mokėjimo agentūros

1. Mokėjimo agentūros – valstybių 
narių departamentai arba įstaigos, 
atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 
6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 
kontrolę.

Šių užduočių, išskyrus mokėjimą, 
vykdymas gali būti deleguojamas.

2. Valstybės narės mokėjimo 
agentūros akredituoja departamentus 
arba įstaigas, turinčius administracinę 
struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, 
pagal kurią pakankamai garantuojama, 
kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei 
tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu 
mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias 
akreditavimo sąlygas, susijusias su vidaus 
aplinka, kontrolės veikla, informavimu 
bei ryšiais ir stebėsena, Komisijos 
nustatytas pagal 12a straipsnio 1 dalies 
a punktą.

Kiekviena valstybė narė sumažina savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių:
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a) iki vienos nacionalinio lygmens 
agentūros arba, kai taikoma, iki vienos 
regiono lygmens agentūros ir

b) iki vienos agentūros, 
administruojančios tiek EŽŪGF, tiek 
EŽŪFKP lėšas.

Tačiau, jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms.

Mokėjimo agentūrų, bent trejus metus 
neadministravusių EŽŪGF arba 
EŽŪFKP išlaidų, akreditacija 
panaikinama.

Valstybės narės neskiria jokios naujos 
papildomos mokėjimo agentūros po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

3. Taikant Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/... [naujas Finansinio 
reglamentas] (toliau – Finansinis 
reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už 
akredituotą mokėjimo agentūrą 
atsakingas asmuo iki metų, einančių po 
atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. 
parengia ir Komisijai pateikia:

a) išlaidų, patirtų vykdant jų 
akredituotai mokėjimo agentūrai, 
numatytai Finansinio reglamento 
63 straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas 
užduotis, metines finansines ataskaitas 
kartu su joms patvirtinti pagal 
51 straipsnį reikalinga informacija;

b) 51 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinio finansinio patvirtinimo ataskaitą, 
iš kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos 
pagal 35 straipsnį;

c) valdymo pareiškimą, numatytą 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 
6 dalyje, kuriame patvirtinama, kad 
tinkamai pateikta visa ir tiksli 
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informacija, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 6 dalies 
a punkte.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 
7 dalies antroje pastraipoje.

4. Jeigu akredituota mokėjimo 
agentūra neatitinka arba nebeatitinka 
vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų 
akreditavimo kriterijų, valstybė narė savo 
iniciatyva arba Komisijos prašymu 
atšaukia tą akreditaciją, išskyrus tuos 
atvejus, kai mokėjimo agentūra per 
laikotarpį, kurį, atsižvelgdama į 
problemos mastą, nustato kompetentinga 
institucija, įgyvendina reikiamus 
pakeitimus.

5. Mokėjimo agentūros valdo ir 
užtikrina su viešosios intervencijos 
priemonėmis, už kurias jos atsakingos, 
susijusių veiksmų kontrolę ir joms tenka 
visa atsakomybė šioje srityje.

Kai parama teikiama pagal EIB arba 
kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurios 
akcininkė yra valstybė narė, 
įgyvendinamą finansinę priemonę, 
mokėjimo agentūra remiasi kontrolės 
ataskaita, kuria pagrindžiamos EIB ar 
kitos tarptautinės įstaigos pateiktos 
mokėjimo paraiškos.

Or. en

(Žr. ankstesnio (taisyto) 8 straipsnio tekstą.)

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.

Komisijos įgaliojimai

1. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl:

a) 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
mokėjimo agentūrų ir 8 straipsnio 
4 dalyje nurodytų koordinavimo įstaigų 
akreditavimo būtiniausių sąlygų;

b) mokėjimo agentūrų pareigų dėl 
viešosios intervencijos ir taisyklių, 
susijusių su jų valdymo ir kontrolės 
įgaliojimų turiniu.

2.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl:

a) akreditacijos mokėjimo
agentūroms ir koordinavimo įstaigoms 
suteikimo, atšaukimo ir peržiūros 
procedūrų, taip pat mokėjimo agentūrų 
akreditacijos priežiūros procedūrų;

b) mokėjimo agentūrų darbo ir 
valdymo deklaracijos, nurodytos 
8 straipsnio 3 dalies c punkte, patikros;

c) koordinavimo įstaigos veikimo ir 
informacijos perdavimo Komisijai, kaip 
nurodyta 8 straipsnio 4 dalyje.

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

Or. en

(Šio straipsnio tekstas perkeltas į naująjį 12a straipsnį (ir pataisytas).)

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)



PE629.392v01-00 16/55 PR\1165936LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

Koordinavimo įstaigos

Jeigu akredituojama daugiau kaip viena 
mokėjimo agentūra, valstybės narės 
paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, 
kuriai paveda šias užduotis:

a) surinkti informaciją, kuri turi būti 
teikiama Komisijai, ir nusiųsti ją 
Komisijai;

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinį veiklos rezultatų 
patvirtinimą;

c) imtis veiksmų arba juos 
koordinuoti, siekiant pašalinti bendro 
pobūdžio pažeidimus, ir Komisiją nuolat 
informuoti apie tolesnę tų veiksmų eigą 
pagal veiksmų planą, nurodytą 
39 straipsnio 1 dalyje ir (arba) 
40 straipsnio 1 dalyje;

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų 
Sąjungos taisyklių taikymą.

2. Taikant Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/... [naujas Finansinis 
reglamentas] (toliau – Finansinis 
reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. parengiamas ir 
Komisijai pateikiamas valdymo 
pareiškimas, kuriuo:

a) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 
63 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose;

b) pateikiama atliekant auditą ir 
vykdant kontrolę sistemose nustatytų 
klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto 
analizė, taip pat nurodomi taisomieji 
veiksmai, kurių buvo imtasi ar 
planuojama imtis, numatyti Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 5 dalies 
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b punkte.

Kai valstybės narės neturi koordinavimo 
įstaigos, šiam straipsnyje išdėstytos 
užduotys skiriamos kompetentingai 
institucijai.

Koordinavimo įstaigai valstybės narės 
suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos 
pastraipos a punkte nurodytos finansinės 
informacijos tvarkymo.

Koordinavimo įstaigos teikiama metinio 
veiklos rezultatų patvirtinimo ataskaita 
įtraukiama į 11 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos nuomonės taikymo sritį ir 
perduodama kartu su visą ataskaitą 
apimančiu valdymo pareiškimu.

Or. en

(Žr. ankstesnio (taisyto) 8 straipsnio tekstą.)

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar 
atlikus patikrą kilo abejonių dėl 
8 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto 
valdymo pareiškimo teiginių.

Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar 
atlikus patikrą kilo abejonių dėl 
9a straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto 
valdymo pareiškimo teiginių.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato taisykles dėl tvirtinančiųjų 
įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas 

Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms paskyrus 11 straipsnyje 
nurodomą sertifikavimo įstaigą ir apie tai 
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patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl 
sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų 
dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi 
parengti.

informavus Komisiją, Komisija ne vėliau 
nei praėjus metams po... [šio reglamento 
taikymo data], o antrą kartą – ne vėliau 
nei praėjus ketveriems metams nuo šios 
datos pateikia išsamų visų tokių įstaigų 
sąrašą Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktais taip pat nustatomi: Išbraukta.

a) audito principai, kuriais 
grindžiamos tvirtinančiųjų įstaigų 
nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, 
vidaus kontrolę ir reikiamą audito 
įrodymų lygį;

b) audito metodai, kuriais 
naudodamosi tvirtinančiosios įstaigos, 
atsižvelgdamos į tarptautinius audito 
standartus, pateiktų savo nuomones.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
II antraštinės dalies II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS

Ūkių konsultavimo paslaugos

11a straipsnis

Ūkių konsultavimo paslaugos

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas 
gauta technologinė ir mokslinė 
informacija. Tos paslaugos turi būti 
integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio 
konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio 
žinių ir inovacijų sistemas (angl. santr. 
AKIS).

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų teikiamos nešališkos ūkių 
konsultavimo paslaugos ir kad 
konsultantai nebūtų susiję su jokiu 
interesų konfliktu.

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti bent:

a) visus BŽŪP strateginiame plane 
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos 
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas 
ir valdymo įsipareigojimus, įskaitant 
pagal paramos sąlygų sistemą taikomus 
reikalavimus bei standartus ir paramos 
sistemų taikymo sąlygas, taip pat 
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informaciją apie finansines priemones ir 
verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP 
strateginį planą;

b) valstybių narių nustatytus 
Direktyvos 2000/60/EB, Direktyvos 
92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB, 
Direktyvos 2008/50/EB, Direktyvos (ES) 
2016/2284, Reglamento (ES) 2016/2031, 
Reglamento (ES) 2016/429, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/20091a 55 straipsnio ir 
Direktyvos 2009/128/EB įgyvendinimo 
reikalavimus;

c) ūkininkavimo praktiką, kuria 
vengiama atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms, kaip nustatyta komunikate 
„Bendros sveikatos koncepcija 
grindžiamas Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų 
planas“1b;

d) Reglamento (ES) .../... [BŽŪP 
strateginio plano reglamentas] 
70 straipsnyje nurodytą rizikos valdymą;

e) paramą inovacijoms diegti, visų 
pirma 114 straipsnyje nurodytos Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje veiklos grupių 
projektams rengti ir įgyvendinti;

f) prieigos prie skaitmeninių 
technologijų žemės ūkyje ir kaimo 
vietovėse vystymą bei skatinimą, kaip 
nurodyta 102 straipsnyje.

3. Specialieji su ūkių konsultavimo 
sistema susiję reikalavimai:

a) valstybės narės, taikydamos 
tinkamą viešą procedūrą, užtikrina, kad 
pagal ūkių konsultavimo sistemą 
dirbantys konsultantai būtų įgiję reikiamą 
kvalifikaciją ir reguliariai tobulintųsi;

b) valstybės narės užtikrina 
konsultavimo ir patikrų atskyrimą. Šiuo 
požiūriu – ir nepažeisdamos nacionalinės 
teisės nuostatų dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su dokumentais – valstybės 
narės užtikrina, kad 12 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytos atrinktosios ir paskirtosios 
įstaigos neatskleistų jokios asmeninės ar 
privačios informacijos arba duomenų, 
kuriuos jos gauna konsultuodamos 
asmenis, kurie nėra atitinkamas valdas 
valdantys paramos gavėjai, nebent 
vykdant jų veiklą būtų aptikta neatitikimų 
ar pažeidimų, kurių atžvilgiu taikoma 
Sąjungos arba nacionalinėje teisėje 
nustatyta pareiga informuoti valdžios 
instituciją, pirmiausia jei tai 
nusikalstamos veikos atvejis. Susijusi 
nacionalinė valdžios institucija 
potencialiam paramos gavėjui pateikia –
pirmiausia elektroninėmis priemonėmis –
reikiamą 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
atrinktų ir paskirtų įstaigų sąrašą.

__________________

1a 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1).

1b Bendros sveikatos koncepcija 
grindžiamas Europos kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM) 
veiksmų planas (COM(2017) 339 final).

Or. en

(Žr. 2018 m. birželio 1d. COM(2018) 0392 (taisytą) 13 straipsnio formuluotę.)

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl strateginių planų 13 straipsnio f punkte įterpiamas tekstas „prieigos prie... 
skatinimą...“. Dėl 3alies (specialieji reikalavimai, susiję su ūkių konsultavimo sistema) žr. 
dabartinio horizontaliojo reglamento 13 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis (3 dalis papildoma). 
Specialiųjų reikalavimų, susijusių su ūkių konsultavimo sistema, a punktas: valstybės narės, 
taikydamos tinkamą viešą procedūrą, užtikrina, kad pagal ūkių konsultavimo sistemą 
dirbantys konsultantai būtų įgiję reikiamą kvalifikaciją ir reguliariai tobulintųsi.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.

Viršutinė biudžeto riba

1. Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų 
ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, 
Euratomas) [COM(2018) 322 final] 
nustatytos didžiausios sumos.

2. Jeigu Sąjungos teisėje numatoma, 
kad iš 1 dalyje nurodytų sumų turi būti 
atskaičiuojamos arba prie jų pridedamos 
sumos, Komisija priima įgyvendinimo 
aktus netaikydama 101 straipsnyje 
nurodytos procedūros, kuriais nustato 
grynąjį EŽŪGF išlaidų likutį, remiantis 
Sąjungos teisėje nurodytais duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Komisijos įgaliojimai

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl:

a) 9a straipsnio 2 dalyje nurodytų 
mokėjimo agentūrų ir 10a straipsnio 
4 dalyje nurodytų koordinavimo įstaigų 
akreditavimo būtiniausių sąlygų;

b) mokėjimo agentūrų pareigų dėl 
viešosios intervencijos ir taisyklių, 
susijusių su jų valdymo ir kontrolės 
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įgaliojimų turiniu;

c) akreditacijos mokėjimo 
agentūroms ir koordinavimo įstaigoms 
suteikimo, atšaukimo ir peržiūros 
procedūrų, taip pat mokėjimo agentūrų 
akreditacijos priežiūros procedūrų;

d) mokėjimo agentūrų darbo ir 
valdymo deklaracijos, nurodytos 
9 straipsnio 3 dalies c punkte, patikros;

e) koordinavimo įstaigos veikimo ir 
informacijos perdavimo Komisijai, kaip 
nurodyta 10a straipsnio 4 dalyje.

3. Komisija priima deleguotuosius 
aktus, kuriais šis reglamentas papildomas 
nustatant taisykles dėl tvirtinančiųjų 
įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas 
patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl 
sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų 
dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi 
parengti.

Šiais deleguotaisiais aktais taip pat 
nustatomi:

a) audito principai, kuriais 
grindžiamos sertifikavimo įstaigų 
nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, 
vidaus kontrolę ir reikiamą audito 
įrodymų mastą;

b) audito metodai, kuriais 
naudodamosi sertifikavimo įstaigos, 
atsižvelgdamos į tarptautinius audito 
standartus, pateiktų savo nuomones.

Or. en

(Žr. ankstesnio (pakeisto) 10 straipsnio tekstą.)

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
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Viršutinės ribos laikymasis

1. Jei Sąjungos teisės aktuose 
viršutinė finansinė valstybės narės žemės 
ūkio išlaidų riba yra numatyta eurais, šios 
išlaidos kompensuojamos neviršijant 
minėtos nustatytos ribos eurais su 
būtinais koregavimais, jei taikomi 37–
40 straipsniai.

2. Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
81 straipsnyje nurodytoms vykdant 
intervenciją skiriamoms tiesioginėms 
išmokoms skirti valstybių narių 
asignavimai, patikslinti šio reglamento 
15 straipsnyje nurodytais koregavimais, 
laikomi eurais išreikštomis viršutinėmis 
finansinėmis ribomis.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Vadovaujančioji institucija

1. Valstybės narės paskiria už jų 
BŽŪP strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją. Valstybės 
narės užtikrina, kad būtų nustatyta 
atitinkama valdymo ir kontrolės sistema, 
užtikrinanti aiškų vadovaujančiosios 
institucijos ir kitų įstaigų funkcijų 
pasiskirstymą ir atskyrimą. Valstybės 
narės atsako už užtikrinimą, kad sistema 
veiktų veiksmingai visą BŽŪP strateginio 
plano galiojimo laikotarpį.

2. Vadovaujančioji institucija atsako 
už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą BŽŪP 
strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą. Ji visų pirma užtikrina, 
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kad:

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie 
planą ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti;

b) paramos gavėjai ir kitos įstaigos, 
dalyvaujančios įgyvendinant 
intervencines priemones:

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atskirą apskaitos 
sistemą arba atitinkamą apskaitos kodą 
visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;

ii) žinotų apie duomenų teikimo 
vadovaujančiajai institucijai ir produktų 
bei rezultatų registravimo reikalavimus;

c) atitinkamiems paramos gavėjams –
prireikus elektroninėmis priemonėmis –
būtų pateikiamas ūkyje taikytinas teisės 
aktais nustatytų reikalavimų ir 
būtiniausių geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartų sąrašas, 
sudarytas pagal Reglamento (ES) [BŽŪP 
strateginio plano reglamentas] 
III antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį, 
kuris būtų taikomas ūkių lygmeniu, taip 
pat aiški ir tiksli susijusi informacija; 

d) Reglamento [BŽŪP strateginio 
plano reglamentas] 125 straipsnyje 
nurodytas ex ante vertinimas atitiktų 
vertinimo ir stebėsenos sistemą ir kad jis 
būtų priimtas ir pateiktas Komisijai;

e) būtų parengtas Reglamento (ES) 
[BŽŪP strateginio plano reglamentas] 
126 straipsnyje nurodytas vertinimo 
planas, tame pačiame straipsnyje 
nurodytas ex post vertinimas būtų 
atliekamas laikantis tame reglamente 
nustatytų terminų, būtų užtikrinama tokių 
vertinimų atitiktis stebėsenos ir vertinimo 
sistemai, taip pat kad jie būtų pateikti 
111 straipsnyje nurodytam Stebėsenos 
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komitetui ir Komisijai;

f) Stebėsenos komitetui būtų pateikta 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pagal konkrečius jo tikslus ir prioritetus 
stebėsenai būtina informacija ir 
dokumentai;

g) būtų parengta metinė rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
metinių rezultatų ataskaitų;

i) mokėjimo agentūra, prieš 
suteikdama leidimą skirti išmokas, gautų 
visą būtiną informaciją, pirmiausia apie 
procedūras ir finansuoti atrinktų 
intervencinių priemonių patikrinimus;

j) EŽŪFKP paramos intervencinėms 
priemonėms, išskyrus su plotu ir gyvuliais 
susijusias intervencines priemones, 
finansuoti gavėjai patvirtintų gavę 
finansinę paramą, taip pat patvirtintų, kad 
tinkamai naudoja Sąjungos ženklą, 
laikydamiesi Komisijos pagal 5 dalį 
nustatytų taisyklių;

k) BŽŪP strateginis planas būtų 
viešinamas, be kita ko, pasitelkiant 
nacionalinį BŽŪP tinklą, – galimi 
paramos gavėjai, profesinės organizacijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, lyčių 
lygybę skatinančios įstaigos ir atitinkamos 
nevyriausybinės organizacijos, įskaitant 
aplinkosaugos organizacijas, būtų 
informuojami apie BŽŪP strateginio 
plano siūlomas galimybes ir prieigos prie 
BŽŪP strateginio plano finansavimo 
taisykles, taip pat paramos gavėjai ir 
visuomenė būtų informuojami apie 
Sąjungos paramą, kuri skiriama žemės 
ūkiui ir kaimo plėtrai pagal BŽŪP 
strateginį planą.

3. Valstybė narė arba 
vadovaujančioji institucija gali paskirti 
vieną ar daugiau tarpinių institucijų, 
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įskaitant vietos valdžios institucijas, 
regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones.

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
vadovaujančioji institucija išlieka visiškai 
atsakinga už tų užduočių efektyvų ir 
tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. 
Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų nustatytos tinkamos nuostatos, 
kuriomis būtų sudarytos sąlygos kitai 
įstaigai gauti visus toms užduotims vykdyti 
reikiamus duomenis ir informaciją.

5. Komisijai pagal Reglamento (ES) 
[BŽŪP strateginio plano reglamentas] 
138 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamiomis 
taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k punktuose 
nustatytų informavimo, viešinimo ir 
matomumo reikalavimų taikymo. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
Reglamento (ES) .../... [BŽŪP strateginio 
plano reglamentas] 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

(Žr. 2018 m. birželio 1d. COM(2018) 392 final (2018/0216 (COD)) (taisytą) 110 straipsnio 
„Valdančioji institucija“ tekstą.)

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.

Žemės ūkio sektoriaus rezervas

1. Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 



PE629.392v01-00 28/55 PR\1165936LT.docx

LT

siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus rezervo lėšas turi 
būti galima naudoti priemonėms pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 8–21 ir 
219, 220 ir 221 straipsnius įgyvendinti 
vienus ar kelerius metus, kuriais 
reikalinga papildoma parama.

2. 2021–2027 m. laikotarpiu žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirta suma 
kiekvienų metų pradžioje turi būti ne 
mažesnė kaip 400 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis. Komisija metų bėgyje gali 
koreguoti žemės ūkio sektoriaus rezervui 
skirtą sumą, kai to reikia dėl rinkos 
pokyčių ir einamųjų ar ateinančių metų 
perspektyvų, atsižvelgdama į turimus 
EŽŪGF asignavimus.

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 
12 straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti 
žemės ūkio sektoriaus rezervo 
asignavimai gali būti bet kuriuo metu 
perkeliami žemės ūkio sektoriaus rezervui 
finansuoti ateinančiais finansiniais 
metais.

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 
2 dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervas Krizės rezervas

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį 
priėmus, atitinkamai turės būti taisomas 
visas tekstas.)

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje sukuriamas 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui ištikus 
krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai ar paskirstymui (toliau –
krizės rezervas).

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervo lėšas turi 
būti galima naudoti priemonėms pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 8–21 ir 
219, 220 ir 221 straipsnius įgyvendinti 
vienus ar kelerius metus, kuriais 
reikalinga papildoma parama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu krizės rezervui 
skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi 
būti ne mažesnė kaip 400 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis. Komisija metų 
bėgyje gali koreguoti krizės rezervui skirtą 
sumą, kai to reikia dėl krizės pokyčių, 
atsižvelgdama į turimas asignuotąsias 
įplaukas arba į dėl pažeidimų žemės ūkio 
sektoriuje grąžintas lėšas, 2 išlaidų 
kategorijoje, kaip į pagrindinį šaltinį.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei turimų asignavimų, nurodytų pirmoje 
pastraipoje, nepakanka kaip kraštutinė 
priemonė kasmetiniam krizių rezervui 
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papildyti gali būti naudojamas finansinės 
drausmės mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

Stebėsenos komitetas

1. Prieš pateikdama BŽŪP strateginį 
planą valstybė narė įsteigia BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos 
komitetą (toliau – Stebėsenos komitetas). 
Kiekvienas Stebėsenos komitetas priima 
savo darbo tvarkos taisykles. Stebėsenos 
komitetas posėdžiauja bent kartą metuose 
ir svarsto visus klausimus, kurie daro 
poveikį BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų tikslų siekimui. Stebėsenos 
komiteto darbo tvarkos taisykles ir visus 
duomenis bei informaciją, kuria su 
Stebėsenos komitetu dalijamasi, valstybė 
narė skelbia internete.

2. Valstybė narė sprendžia dėl 
stebėsenos komiteto sudėties ir užtikrina 
proporcingą atstovavimą atitinkamoms 
valstybės narės institucijoms ir tarpinėms 
institucijoms, taip pat Reglamento (ES) 
[BŽŪP strateginio plano reglamentas] 94 
straipsnio 3 dalyje nurodytų partnerių 
atstovams.Kiekvienas Stebėsenos komiteto 
narys turi po vieną balsą. Valstybė narė 
stebėsenos komiteto narių sąrašą skelbia 
internete. Komisijos atstovai dalyvauja 
Stebėsenos komiteto veikloje patarėjų 
teisėmis.

3. Stebėsenos komitetas visų pirma 
svarsto:

a) BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo ir tarpinių bei tikslų siekimo 
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pažangą;

b) visus klausimus, kurie daro 
poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimui, ir veiksmus, kurių imtasi 
tiems klausimams išspręsti;

c) ex ante vertinimo elementus, 
išvardytus Reglamento (ES) [BNR] 52 
straipsnio 3 dalyje, ir Reglamento (ES) 
[BNR] 53 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
strateginį dokumentą;

d) vertinimų pažangą, vertinimų 
santraukas ir veiksmus, kurių imtasi 
atsižvelgiant į išvadas;

e) komunikacijos ir matomumo 
veiksmų įgyvendinimą;

f) administracinių pajėgumų 
stiprinimą valdžios institucijoms ir 
paramos gavėjams, kai aktualu.

4. Stebėsenos komitetas teikia savo 
nuomonę dėl:

g) BŽŪP strateginio plano projekto;

h) veiksmų atrankos metodikos ir 
kriterijų;

i) metinių rezultatų ataskaitų;

j) vertinimo plano ir jo pakeitimų;

k) vadovaujančiosios institucijos 
pasiūlymų dėl BŽŪP strateginio plano 
pakeitimų.

Or. en

(Žr. COM(2018) 392 final 111 straipsnio „Stebėsenos komitetas“ tekstą.)

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Pagal šį straipsnį nustatytas 
koregavimo koeficientas taikomas tik 
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2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms 
išmokoms, kurios turi būti skiriamos 
ūkininkams atitinkamais kalendoriniais 
metais.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai kartu su N finansinių metų 
biudžeto projektu pateikia savo N–1, N ir 
N + 1 finansinių metų prognozes.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija 
palydovinius duomenis nemokamai teikia 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą, arba 
paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos 
įgaliojo joms atstovauti.

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija 
palydovinius duomenis nemokamai teikia 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės 
sistemą, arba paslaugų teikėjams, kuriuos 
tos įstaigos įgaliojo joms atstovauti.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pavesti specializuotiems 
subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos 
metodais arba darbo metodais.

Komisija gali pavesti specializuotiems 
subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės 
sistemos metodais arba darbo metodais.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 
įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su 
kiekvienos rūšies intervencija susijusioms 
viešosioms išlaidoms taikant tai 
intervencijai nustatytą bendro finansavimo 
normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
85 straipsnyje.

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 
įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su 
kiekvienos rūšies intervencija susijusioms 
viešosioms išlaidoms taikant tai 
intervencijai nustatytą bendro finansavimo 
normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
85 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) į pirmąją deklaraciją įtraukta suma 
turi būti pirmiau sumokėta finansinei 
priemonei įgyvendinti ir gali sudaryti ne 
daugiau kaip 25 % visos BŽŪP strateginio 
plano įnašą, įsipareigotą finansinėms 
priemonėms įgyvendinti pagal atitinkamą 
finansavimo susitarimą;

a) į pirmąją deklaraciją įtraukta suma 
turi būti pirmiau sumokėta finansinei 
priemonei įgyvendinti ir gali sudaryti ne 
daugiau kaip 25 % viso BŽŪP strateginio 
plano bendro finansavimo, įsipareigoto
finansinėms priemonėms įgyvendinti pagal 
atitinkamą finansavimo susitarimą;
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Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles arba

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles ir

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 proc., o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
pagrįstų priežasčių, Komisija priima
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės

Tuo tikslu Komisija pagal 100 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus, kuriais 
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dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

papildo šį reglamentą, išdėstydama 
išsamesnes taisykles dėl veiksmų planų 
elementų, visų pirma įskaitant pažangos 
rodiklių apibrėžtį ir tų planų sudarymo 
tvarką.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija pagal 100 straipsnį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį 
reglamentą, išdėstydama išsamesnes 
taisykles dėl veiksmų planų elementų ir tų
planų sudarymo tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės 
išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos 
tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal 
šios dalies pirmą pastraipą priimtus 
įgyvendinimo aktus.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės 
išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos 
tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal 1
dalies antrą pastraipą priimtus 
deleguotuosius aktus.

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
intervencinių ir kitų priemonių, pagal 
kurias valstybės narės gali mokėti 
išankstines išmokas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio 
taikymu susijusios problemos. Tokiais 
įgyvendinimo aktais gali būti 
nukrypstama nuo 2 dalies, tačiau tik tiek 
ir tokiu laikotarpiu, kiek iš tiesų yra 
būtina.

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija 
100a straipsnyje nustatyta skubos tvarka 
gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio 
taikymu susijusios problemos.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.

Informavimo priemonės

1. Pagal 7 straipsnio e punktą 
finansuojamo informacijos teikimo tikslas 
yra visų pirma padėti paaiškinti, 
įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti 
visuomenės informuotumą apie jos turinį 
ir tikslus, rengiant informavimo 
kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą 
po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir 
kitiems kaimo regionuose veikiantiems 
subjektams, propaguoti europietišką 
žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį 
suprasti.

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų 
siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir 
išsamią informaciją.

2. 1 dalyje nurodytas priemones gali 
sudaryti:

a) metinės darbo programos arba 
kitos trečiųjų šalių pasiūlytos specialios 
priemonės;

b) Komisijos iniciatyva vykdoma 
veikla.

Neįtraukiamos pagal teisės aktus 
reikalaujamos tos priemonės arba 
priemonės, kurioms finansuoti jau 
skiriamos lėšos pagal kitą Sąjungos 
programą.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą 
veiklą Komisijai gali padėti įgyvendinti 
išorės ekspertai.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis taip pat padedama užtikrinti 
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institucinę komunikaciją Sąjungos 
politinių prioritetų klausimais, su sąlyga, 
kad tie prioritetai yra susiję su 
bendraisiais šio reglamento tikslais.

3. Komisija kartą per metus skelbia 
kvietimą teikti pasiūlymus, laikydamasi 
Finansiniame reglamente nustatytų 
sąlygų;

4. Apie pagal šį straipsnį numatytas 
ir taikomas priemones pranešama 101 
straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui.

5. Komisija kas dvejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į 6a straipsnį (naujas). Jokių turinio pokyčių

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą 
atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 
skirsnio taikymo tikslais;

c) ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą 
atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 
skirsnį;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto 
sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl 

Komisija pagal 100 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas ir nustatomos 1 dalyje 
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priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 
dalies antroje pastraipoje nurodytų 
įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

nurodyto sąskaitų patvirtinimo taisyklės 
dėl priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 
dalies antroje pastraipoje nurodytų 
įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinės rezultatų ataskaitos Pusmečio rezultatų ataskaitos

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį 
priėmus, atitinkamai turės būti taisomas 
visas tekstas.)

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Prieš pagal 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 
straipsnio 3 dalį pateikdama įgyvendinimo 
akto projektą Komisija atitinkamą 
valstybę narę informuoja apie savo 
ketinimą ir suteikia tai valstybei narei 
galimybę per tam tikrą laikotarpį, kuris 
negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, 
pateikti savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
atitinkamos valstybės narės teikiamo 
pagrindimo kriterijų ir išmokų 
sumažinimo taikymo metodikos ir 
kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, 
kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje 

Komisija pagal 100 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas ir nustatomos taisyklės dėl 
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nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 
dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų 
priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant 
Komisijos ir valstybių narių keitimąsi 
informacija bei terminus, kurių reikia 
laikytis.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytą neatitikties mastą. Ji tinkamai 
atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir į 
Sąjungai padarytą finansinę žalą. 
Nefinansavimą ji grindžia nustatydama 
netinkamai išleistas lėšas.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, 
kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje 
nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija, 
terminus, kurių reikia laikytis, ir 3 dalyje 
numatytą taikinimo procedūrą, be kita ko, 
taikinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, 
sudėtį ir darbo tvarką.

Komisija pagal 100 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas ir nustatomos taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 
dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų 
priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant 
Komisijos ir valstybių narių keitimąsi 
informacija, terminus, kurių reikia laikytis, 
ir 3 dalyje numatytą taikinimo procedūrą, 
be kita ko, taikinimo įstaigos įsteigimą, 
užduotis, sudėtį ir darbo tvarką. 

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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 
pareiškėjus atrenka iš pareiškėjų visumos, 
kurią sudarytų, prireikus, atsitiktinai 
atrinktų pareiškėjų grupė, kad būtų gauta 
reprezentatyvioji paklaidos norma, ir 
rizikos laipsniu grindžiama pareiškėjų 
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grupė, pasirenkant sektorius, kuriuose 
klaidų rizika yra didžiausia.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančio horizontaliojo reglamento 59 straipsnio 2 dalies tekstas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61 straipsnis Išbraukta.

Intervencinių priemonių suderinamumas 
patikrų vyno sektoriuje tikslais

Intervencinių priemonių taikymo vyno 
sektoriuje, kaip nurodyta Reglamente 
(ES) …/... [Reglamente dėl BŽŪP 
strateginių planų], tikslais valstybės narės 
užtikrina, kad toms intervencinėms 
priemonėms taikomos administravimo bei 
kontrolės procedūros būtų suderinamos 
su šios antraštinės dalies II skyriuje 
nurodyta integruota sistema šiais 
aspektais:

a) žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemų;

b) patikrų.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl paramos su žemės ūkio plotu 
susijusioms intervencinėms priemonėms, 

1. Dėl paramos su žemės ūkio plotu 
susijusioms intervencinėms priemonėms, 
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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.

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 62

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

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. Tos 
patikros papildomos patikromis vietoje.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnio 1–5 dalys taikomos mutatis 
mutandis.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) formos, turinio ir tvarkos, kurių 
laikantis Komisijai perduodami ar 
pateikiami:

a) formos ir tvarkos, kurių laikantis 
Komisijai perduodami ar pateikiami:

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 67 ir 68 straipsniuose nurodytų 
geoerdvinės taikomosios programos 
sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistemos pagrindinės savybės ir taisyklės.

b) Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas ir nustatomos išsamios 
taisyklės dėl turinio ir tvarkos, kurių 
laikantis Komisijai perduodami ar 
pateikiami:

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinės 
taikomosios programos sistemos ir žemės 
ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės 
vertinimo ataskaitos;

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) taisomieji veiksmai, kuriuos turi 
įgyvendinti valstybės narės, kaip nurodyta 
66, 67 ir 68 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 67 ir 68 straipsniuose nurodytų 
geoerdvinės taikomosios programos 
sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo 
sistemos pagrindinės savybės ir taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamas pirmoje pastraipoje 
nustatytas ribinis dydis.

Or. en

Pakeitimas 71

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 atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje, ir

Or. en

Pakeitimas 72

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) …/... 

Išbraukta.
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[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

Or. en

Pagrindimas

84 straipsnio 3 dalies d punktas perkeliamas į 84 straipsnio 4 dalį pridedant frazę „Valstybės 
narės“.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės 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

Pagrindimas

84 straipsnio 3 dalies d punktas perkeliamas į 84 straipsnio 4 dalį pridedant frazę „Valstybės 
narės“.

Pakeitimas 74

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 
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paramos suma yra ne didesnė nei 1 250 
EUR ir sklypas, kuriam gali būti teikiama 
parama, yra ne didesnis kaip 10 ha.

Or. en

Pagrindimas

3a dalis bus 4 dalis (nauja).

Pakeitimas 75

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 
10% bendros šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos išmokų sumos.

Or. en

Pakeitimas 76

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 15 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
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mokėjimo agentūrų valdymo 
deklaracijos ir metinės sąskaitos,

ii) mokėjimo agentūrų valdymo 
deklaracijos ir metinės sąskaitos, kaip 
nustatyta 10a straipsnyje, taip pat visų 
atliktų auditų ir kontrolės rezultatai,

Or. en

(Komisijos pasiūlyme nuoroda į 8 straipsnį – koordinavimo įstaigos; atsižvelgiant į naują 
valdymo organų struktūrą, nuoroda į 10a straipsnį)

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies 2 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.

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 kaip 
10 ha, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100a straipsnis

Skubos tvarka
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1. Pagal šį straipsnį priimti 
deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir 
taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje 
nurodytų prieštaravimų. Pranešime 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
deleguotąjį aktą nurodomos skubos 
tvarkos taikymo priežastys.

2. Europos Parlamentas arba 
Taryba, laikydamiesi 100 straipsnio 6 
dalyje nurodytos tvarkos, gali pareikšti 
prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu 
atveju Komisija, gavusi pranešimą apie 
Europos Parlamento arba Tarybos 
sprendimą pareikšti prieštaravimų, 
nedelsdama panaikina aktą.

Or. en

Pakeitimas 80

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
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AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija priėmė trijų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl 2021–2027 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos rinkinį, 
įskaitant Finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisykles (Reglamentas (ES) Nr. 393/2018). Šį 
plataus masto teisės aktų paketą iš pradžių buvo numatyta pateikti 2017 m. pabaigoje. Dėl 
vėlavimo viena iš teisėkūros institucijų šio dokumento priėmimui turi ribotą laikotarpį, kurio 
pabaiga sutampa su Europos Parlamento ir Komisijos kadencijos pabaiga, dėl to sąlygos 
nepalankios. 

Vėlavimas taip pat įvyko dėl to, kad vėluojant tik 2018 m. gegužės mėn. buvo pateiktas 
pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) (COM (2018) 321), 
kuriame nustatytas būsimos BŽŪP finansinis paketas. 27 ES valstybių narių BŽŪP skirta 
365 006 mln. EUR (įsipareigojimų asignavimų), t. y. maždaug 5 proc. mažiau. Asignavimai 
Europos žemės ūkio garantijų fondui (EŽŪGF) sudaro 286,2 mlrd. EUR, t. y. 1,1 proc. 
mažiau, o Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – 78,8 mlrd. EUR, t. y. 
15,3 proc. mažiau, palyginti su baziniu lygiu. Tačiau jei vykstant priėmimo procesui siūlomos 
biudžeto viršutinės ribos bus dar iš esmės pakeistos, Parlamentui gali tekti persvarstyti savo 
poziciją, todėl galutinis sprendimas dėl BŽŪP reformos bus susietas su galutiniu susitarimu 
dėl DFP.   

Bendrą BŽŪP paketo struktūrą sudaro trys pranešimai: Finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
reglamentas, BŽŪP strateginių planų reglamentas, kartu susiesiantis šiuo metu du atskirus 
reglamentus – Tiesioginių išmokų ir Kaimo plėtros reglamentus, ir Vieno bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas. Dėl didelių sutapimų strateginių planų ir Finansavimo, 
valdymo ir stebėsenos reglamentai turi būti nagrinėjami ir dėl jų balsuojama kartu.
  
Kalbant apie faktų bazę, Komisijos poveikio vertinimas iš esmės neduoda rezultatų, pvz., dėl 
esminio supaprastinimo klausimo, jeigu nepateikiamas išsamiai kiekybiškai įvertintas 
administracinės naštos mažinimas; iš tikrųjų jis nuo EK perkeliamas valstybėms narėms. Tuo 
tarpu Europos Audito Rūmai (EAR) pateikė dabartinės BŽŪP veiklos rezultatų analizę, iš 
kurios matyti, kad nors tiesioginių išmokų „žalinimo“ komponentas pagrįstas gerais norais, jo 
tikslų nebuvo visiškai pasiekta ir buvo užkrauta didelė administracinė našta. 

Nors pranešėjas mano, kad finansavimo ir valdymo ataskaita yra BŽŪP reformos paketo 
dalis, visų pirma ji negali būti vertinama neatsižvelgiant į bendrą ES požiūrį į struktūrinius 
fondus (ESI fondus), ypač į pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR), kuris yra 
bendras visų ES daugiamečių fondų reglamentas. Tiek BNR, tiek Finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos reglamentas taip pat susiję su bendra sistema, nustatyta Finansiniame reglamente, 
kuris apima visus (tiesioginio, netiesioginio, bendro) valdymo modelius, ir kuriame 
pateikiamos pagrindinės apibrėžtys (įskaitant valdymą) ir sąlygų (įskaitant auditą ir kontrolę). 
Pagal BNR galima nustatyti ir veiklos, ir rezultatų gaires, orientyrus, susijusius su išmokomis 
pagal rezultatų rodiklius, ir taikyti supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus (angl. SCO), pvz., 
nustatyto dydžio sumas, fiksuotąsias sumas ir standartinius sąnaudų vienetus, kurie, pranešėjo 
nuomone, yra itin svarbios priemonės, taip pat EŽŪFKP valdymo srityje. Be to, jame taip pat 
paaiškinama LEADER (finansuojamų iš EŽŪFKP) ir ESIF bendruomenės inicijuotos plėtros 
iniciatyvų tarpusavio sąsaja. 
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2017 m. gegužės mėn. Parlamento rezoliucijoje „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ (P8_TA 
(2018) 0224) dėl Komisijos komunikato tuo pačiu pavadinimu (COM (2017) 713final) 
pagrindiniai iškelti klausimai susiję su paprasta ir skaidria valdymo sistema, tinkamai 
veikiančiu į rezultatus orientuotu įgyvendinimo modeliu ir įvairių agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonių (AECM) integravimu į nuoseklią ir supaprastintą struktūrą. 
Naujojo pasiūlymo dėl BŽŪP reformos esminis pakeitimas, kurį pranešėjo vertina teigiamai, 
yra perėjimas nuo reikalavimų laikymosi prie veiklos vykdymo, daug daugiau Komisijos 
atsakomybės perkeliant valstybėms narėms, taip pat kiek tai susiję su valdymu ir kontrole, 
kaip nurodyta FMP reglamente.  

Todėl pagrindiniais EP pranešimo projekto klausimais siekiama sukurti teisinę sistemą, kuri 
leistų geriau įgyvendinti supaprastintą ir atnaujintą BŽŪP valdymą ir kontrolę šiais būdais:

Valdymo sistema Dvejopas paprastos ir išsamios struktūros tikslas pasiekiamas beveik 
visiškai pakeičiant Europos Komisijos siūlomą sistemą, visų pirma paaiškinant išaugusio 
institucijų skaičiaus (koordinavimo institucija, stebėsenos komitetas) struktūrą ir 
kompetencijas ir patikslinant jų papildomas užduotis (sertifikavimo įstaigą), siekiant užtikrinti 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę;

Pareiga teikti ataskaitas Sistemos pakeitimas, pereinant nuo vien tik rezultatais 
pagrįstos (finansinės) priemonės prie mišrios rezultatų ataskaitų teikimo sistemos (veiklos 
rezultatų), įskaitant mažesnę Komisijos vykdomą priežiūrą ir didesnes papildomas valstybių 
narių ataskaitų teikimo pareigas. Siekiant apriboti neišvengiamai didėjančią administracinę 
naštą (metinė veiklos rezultatų peržiūra) ir užtikrinti naujos rezultatais grindžiamos sistemos 
(veiklos rezultatų rodikliai) svarbą ir kokybę, siūlomas ataskaitų teikimo ciklo koregavimas;

Krizių rezervas Atkurtas itin svarbus tinkamai finansuojamo, nepriklausomo ir 
tinkamai orientuoto krizių valdymo mechanizmo vaidmuo apribojant jo taikymo sritį tik 
krizėms (nevykdant intervencijų į rinką) ir kartu sudarant sąlygas išplėsti finansavimo bazę 
tiek BŽŪP sistemoje, tiek išorėje, taip pat laikantis siūlomo pratęsimo principo;

Nuobaudos ir kontrolė Vėl nustatyta atleidimo nuo nuobaudų riba – 1,250 EUR 
vienam pagalbos gavėjui ir iki 10 ha reikalavimus atitinkančios žemės – tai svarbus žingsnis 
siekiant supaprastinti smulkiesiems ūkininkams keliamus reikalavimus; tuo pat metu būtų 
sustiprinta būtinybė valstybėms narėms atlikti rizika grindžiamus patikrinimus vietoje;
geresnės galimybės naudotis palydoviniais duomenimis iš Europos Komisijos, kad būtų 
lengviau vykdyti geresnę kontrolę; siekiant atkurti tam tikrą harmonizavimo laipsnį, bendra 
palaipsnio nuobaudų didinimo sistema, įvedama pakartotinio reikalavimų nesilaikymo 
atvejams;

Ūkių konsultavimo paslaugos Šios paslaugos yra esminis BŽŪP įgyvendinimo 
sistemos elementas, todėl turėtų likti horizontaliajame reglamente kartu nustatant išsamesnes 
taisykles, kuriomis būtų užtikrinta, kad naudos gavėjams visose valstybėse narėse būtų 
suteikta prieiga jų, nes jos yra šiuolaikinės visos ES žemės ūkio politikos būtina sąlyga;

Demokratinė priežiūra Pasiūlymuose numatyta itin daug įgaliojimų, dėl kurių bus 
sprendžiama vėliau ir kuriuos reikėjo persvarstyti bei pertvarkyti siekiant išlaikyti institucijų 
pusiausvyrą. 
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Kalbant apie teisės aktų pasiūlymų įsigaliojimo datą po to, kai juos priims teisės aktų leidėjai, 
naudinga prisiminti, kad dėl paskutinio BŽŪP programavimo laikotarpio reikėjo dvejų metų 
pereinamojo laikotarpio priemonių. Tačiau jis nesutapo nei su Parlamento kadencijos pabaiga, 
nei su Komisijos įgaliojimų pabaiga, nei su naujų užduočių ir struktūrų nustatymu. Todėl 
reikės laiku priimti išsamų teisės aktą, kuriuo būtų reglamentuojamos būtinos pereinamojo 
laikotarpio nuostatos, ypač naujas veiklos rezultatais grindžiamas požiūris, kad valstybės 
narės turėtų laiko sukurti naujas sistemas.
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