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Pakeitimas 38
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau 
– BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į 
ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau 
– BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į 
ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos 
ir kaimo plėtros;

Or. ro

Pakeitimas 39
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) valstybės narės neturėtų nustatyti 
papildomų taisyklių, dėl kurių paramos 
gavėjams būtų sunkiau naudotis EŽŪGF 
ir EŽŪFKP fondais;

Or. en

Pakeitimas 40
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Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 
užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Reikėtų teikti 
finansines kompensacijas ūkininkams už 
mokėjimo agentūrų, joms padarius 
administracinių klaidų, vėlavimą pervesti 
išmokas. Be to, siekiant užtikrinti 
nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su 
leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

Or. ro

Pakeitimas 41
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
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valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir 
turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet 
kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir 
turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet 
kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi.
Mokėjimo agentūros turėtų padidinti savo 
patariamąjį vaidmenį palaikydamos ryšius 
su ūkininkais ir siekti supaprastinti 
procedūras bei laikytis ES lygmeniu 
nustatytų standartų;

Or. ro

Pakeitimas 42
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR 
apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų 
būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti 
tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės 
krizės padarytų poveikį žemės ūkio 
gamybai ar produkcijos paskirstymui. 
Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
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naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
finansinių metų;

Or. ro

Pakeitimas 43
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, reikėtų 
priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių 
metų dėl finansinės drausmės taikymo 
perkeltų sumų kompensavimas neturėtų 
būti atliekamas, kai finansinė drausmė
taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) 
arba kai bendra įsipareigojimams 
nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 
proc. EŽŪGF finansavimo metinės 
viršutinės ribos;

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, taip pat 
siekiant kuo labiau supaprastinti 
procedūras, reikėtų priimti nuostatą, kad iš 
praėjusių finansinių metų dėl finansinės 
drausmės taikymo perkeltų sumų 
kompensavimas neturėtų būti atliekamas, 
kai finansinė sankcija taikoma antrus iš 
eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra 
įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų 
suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF 
finansavimo metinės viršutinės ribos;

Or. ro
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Pakeitimas 44
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) visiškas valstybių narių tiesioginių 
išmokų lygio suvienodinimas yra būtinas 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES 
bendrojoje rinkoje. Reikia skubiai 
teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas 
valstybėms narėms;

Or. ro

Pakeitimas 45
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant suteikti Komisijai 
priemonių visų pirma tam, kad būtų galima 
valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti 
žemės ūkio išlaidų stebėseną ir stebėti 
vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės 
ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti 
agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei 
tobulinti palydovinius duomenis;

(21) siekiant suteikti Komisijai 
priemonių visų pirma tam, kad būtų galima 
valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti 
žemės ūkio išlaidų stebėseną, stebėti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikius žemės ūkio 
išteklius ir įvertinti padėtį bei suteikti 
skubią pagalbą reaguojant į gaivalines 
nelaimes, turėtų būti numatyta naudoti 
agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei 
tobulinti palydovinius duomenis;

Or. ro

Pakeitimas 46
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(25) pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo 
modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas 
valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas 
finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų 
priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos 
gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj 
to pagal Reglamente (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 
nurodytas intervencijos rūšis valstybių 
narių išmokos turėtų būti tinkamos 
finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami 
gauti produktai ir jos atitinka taikytinus 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus;

(25) pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo 
modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas 
valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas 
finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų 
priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos 
gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj 
to pagal Reglamente (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 
nurodytas intervencijos rūšis valstybių 
narių išmokos turėtų būti tinkamos 
finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami 
gauti produktai ir jos atitinka taikytinus 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus.
Būtina pabrėžti, kad, pradėjus taikyti 
naująjį BŽŪP įgyvendinimo modelį, 
nebūtų pamiršta būtinybė tikrinti išlaidų 
teisėtumą ir tvarkingumą;

Or. en

Pakeitimas 47
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) fondų paramos gavėjų vardų ir 
pavardžių ar pavadinimų skelbimas 
suteikia priemonių stiprinti viešąją fondų 
lėšų naudojimo kontrolę ir yra būtinas 
užtikrinant tinkamą Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos lygį. Tai pasiekiama iš 
dalies tokio paskelbimo prevenciniu ir 
atgrasomu poveikiu, iš dalies atgrasant 
pavienius paramos gavėjus nuo netinkamo 
elgesio ir iš dalies padidinant asmeninę 
ūkininkų atskaitomybę už gautų viešojo 
sektoriaus lėšų naudojimą. Atitinkamos 
informacijos skelbimas atitinka naujausią 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką, taip pat atitinka Reglamente (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 išdėstytą požiūrį;

(66) fondų paramos gavėjų vardų ir 
pavardžių ar pavadinimų skelbimas 
suteikia priemonių stiprinti viešąją fondų 
lėšų naudojimo kontrolę ir yra būtinas 
užtikrinant tinkamą Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos lygį. Tai pasiekiama iš 
dalies tokio skelbimo prevenciniu ir 
atgrasomu poveikiu atgrasant pavienius 
paramos gavėjus nuo netinkamo elgesio ir 
kartu iš dalies didinant asmeninę ūkininkų 
atsakomybę už gautų viešojo sektoriaus 
lėšų naudojimą, taip pat padedant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi interesų 
konfliktus reglamentuojančių taisyklių. 
Atitinkamos informacijos skelbimas 
atitinka naujausią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, taip pat 
atitinka Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 išdėstytą požiūrį. Taip pat 
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galima skelbti informaciją apie gavėjus, 
kurie turi ekonominių, šeiminių ar kitokio 
pobūdžio ryšių su asmenimis, dirbančiais 
valstybės narės viešosioms institucijoms;

Or. cs

Pakeitimas 48
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, 
įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines 
organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant 
administracinės kontrolės sistemą kovojant 
su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu 
viešųjų lėšų naudojimu;

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, 
įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines 
organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant 
administracinės kontrolės sistemą kovojant 
su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu 
viešųjų lėšų naudojimu, visų pirma galima 
skelbti informaciją apie paramos gavėjus, 
kurie turi ekonominių, šeiminių ar kitokio 
pobūdžio ryšių su asmenimis, dirbančiais 
valstybės narės viešosioms institucijoms;

Or. cs

Pakeitimas 49
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) kad būtų pasiektas viešosios fondų 
lėšų naudojimo kontrolės tikslas, tam tikro 
lygio informacija apie paramos gavėjus turi 
būti skelbiama visuomenei. Ta informacija 
turėtų apimti duomenis apie gavėjo 
tapatybę, skirtą sumą, lėšas skyrusį fondą ir 
atitinkamos intervencijos rūšies ar 
priemonės tikslą ir pobūdį. Ji turėtų būti 

(69) kad būtų pasiektas viešosios fondų 
lėšų naudojimo kontrolės tikslas, tam tikro 
lygio informacija apie paramos gavėjus turi 
būti skelbiama visuomenei. Ta informacija 
turėtų apimti duomenis apie paramos
gavėjo tapatybę, skirtą sumą, lėšas skyrusį 
fondą ir atitinkamos intervencijos rūšies ar 
priemonės tikslą ir pobūdį. Kai paramos 
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skelbiama taip, kad būtų kuo mažiau 
ribojama paramos gavėjų teisė į privatų 
gyvenimą ir teisė į asmens duomenų 
apsaugą – abi teisės, kurios pripažintos 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

gavėjai turi ekonominių, šeiminių ar 
kitokio pobūdžio ryšių su asmenimis, 
dirbančiais valstybės narės viešosioms 
institucijoms, tą informaciją būtų galima 
teikti taip, kad visuomenė galėtų nustatyti 
visus galimus interesų konfliktus. 
Informacija turėtų būti skelbiama taip, kad 
būtų kuo mažiau ribojama paramos gavėjų 
teisė į privatų gyvenimą ir teisė į asmens 
duomenų apsaugą – abi teisės pripažintos 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

Or. cs

Pakeitimas 50
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) gaivalinė nelaimė, turinti didelį 
poveikį valdai;

Or. ro

Pakeitimas 51
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) netiesioginės išlaidos ir tiesioginės 
personalo išlaidos, patirtos vietos kaimo 
bendruomenių ir kitų panašių vietos 
subjektų, įgyvendinančių LEADER 
veiksmus, Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje vadinamus bendruomenės 
inicijuota vietos plėtra;

Or. en
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Pakeitimas 52
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. ro

Pakeitimas 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. en

Pagrindimas

Keturių mėnesių laikotarpis veiklos rezultatų ataskaitai užbaigti, sertifikuoti ir Valdymo 
komiteto procedūrai atlikti būtų trumpesnis nei dabartinis atskaitomybės laikotarpis, 
numatytas pagal II ramstį. Tai gali būti problemiška, todėl pratęsimo galimybė neturėtų būti 
ribojama.

Pakeitimas 54
Laurenţiu Rebega
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 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.

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus ir atsižvelgdama į 
proporcingumo principą, 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. ro

Pakeitimas 55
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tačiau valstybės narės, kurios 
tvirtina daugiau nei vieną sertifikavimo 
įstaigą, taip pat gali paskirti viešojo 
sektoriaus įstaigą nacionaliniu lygmeniu, 
kuriai bus pavestos koordinavimo 
užduotys.

Or. es

Pakeitimas 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų 
ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, 

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

Euratomas) [COM(2018) 322 final] 
nustatytos didžiausios sumos, kuriomis 
valstybėms narėms apibrėžiamos ribos.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybėms narėms būtų nustatytos išmokų ribos ir kad valstybėms narėms, 
kurios jomis pasinaudoja pirmos, netektų didžiausia jų dalis.

Pakeitimas 57
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 58
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 

Išbraukta.
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kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Or. ro

Pakeitimas 59
Laurenţiu Rebega

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koregavimo koeficientas taikomas tik 
2 000 eurų viršijančioms tiesioginėms 
išmokoms, kurios turi būti skiriamos 
ūkininkams atitinkamais kalendoriniais 
metais.

Or. ro

Pakeitimas 60
Bronis Ropė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koregavimo koeficientas taikomas tik 
2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms 
išmokoms, kurias ūkininkams numatoma 
skirti atitinkamais kalendoriniais metais.

Or. en

Pakeitimas 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki kalendorinių metų, kurių 
atžvilgiu taikomas tas koregavimo 
koeficientas, gruodžio 1 d. Komisija, 
remdamasi nauja informacija, gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomas 
pagal 1 dalį nustatytas koregavimo 
koeficientas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

2. Iki kalendorinių metų, kurių 
atžvilgiu taikomas tas koregavimo 
koeficientas, lapkričio 1 d. Komisija, 
remdamasi nauja informacija, gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomas 
pagal 1 dalį nustatytas koregavimo 
koeficientas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Ankstyvas finansinės drausmės koregavimas būtinas tam, kad išmokos būtų pervedamos 
reikiamu metu.

Pakeitimas 62
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2021 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

a) 2021 m. – 2 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

Or. en

Pakeitimas 63
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 2022 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

b) 2022 m. – 2 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;
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Or. en

Pakeitimas 64
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 2023 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos programai sumos.

c) 2023 m. – 2 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos programai sumos.

Or. en

Pakeitimas 65
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Palūkanos nuo išankstinio 
finansavimo sumos yra skiriamos 
atitinkamam BŽŪP strateginiam planui ir 
išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų 
deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų 
sumos.

4. Palūkanos nuo išankstinio 
finansavimo sumos yra skiriamos 
atitinkamam BŽŪP strateginiam planui 
arba regioninės intervencijos programai ir 
išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų 
deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų 
sumos.

Or. es

Pakeitimas 66
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 
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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.

arba atitinkamai kiekvienai regioninės 
intervencijos programai 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. es

Pakeitimas 67
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
.../... [BNR] 51 straipsnio 52 dalį , išlaidų 
deklaracija apima visas išmokėtas sumas 
arba, garantijų atveju, sumas, 
vadovaujančiosios institucijos atidėtas, 
kaip susitarta garantijų sutartyse, 
galutiniams gavėjams, nurodytiems 
[Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP 
strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies 
(finansinių priemonių) a, b ir c punktuose.

3. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
.../... [BNR] 51 straipsnio 52 dalį , išlaidų 
deklaracija apima visas išmokėtas sumas 
arba, garantijų atveju, sumas, atitinkamos
vadovaujančiosios institucijos atidėtas, 
kaip susitarta garantijų sutartyse, 
galutiniams gavėjams, nurodytiems 
[Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP 
strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies 
(finansinių priemonių) a, b ir c punktuose.

Or. es

Pakeitimas 68
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
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galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 
dienos.

galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano arba, jei taikytina, regioninės 
intervencijos programos įgyvendinimo 
metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų 
patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai 
pateikiamos ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti 
galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, 
jose nurodomos mokėjimo agentūros 
išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų 
tinkamumo finansuoti dienos.

Or. es

Pakeitimas 69
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. en

Pakeitimas 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje 
nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti 
tik tuo atveju, jeigu:

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje 
nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti 
tik tuo atveju, jeigu jas patiria 
akredituotos mokėjimo agentūros ir:

Or. en

Pakeitimas 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jas patyrė akredituotos mokėjimo 
agentūros,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 arba

Or. en

Pakeitimas 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Reglamente (ES) .../... [Reglamente 
dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų 
intervencinių priemonių rūšių atveju –

c) Reglamente (ES) .../... [Reglamente 
dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų 
intervencinių priemonių rūšių atveju –

Or. en

Pakeitimas 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinėms išmokoms, mokamoms 
paramos gavėjams pagal Reglamente (ES) 
..../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nurodytas intervencinių priemonių 
rūšis, pirmos pastraipos c punkto i 
papunktis netaikomas.

Išankstinėms išmokoms, mokamoms 
paramos gavėjams pagal Reglamente (ES) 
…/... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nurodytas intervencinių priemonių 
rūšis, pirmos pastraipos b punkto i 
papunktis netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 %, o 
valstybė narė negali nurodyti pagrįstų 
priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.
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Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas tikras lankstumas, kad Komisija galėtų atsižvelgti į valstybių narių 
pagrindimus. Pvz., sudėtingos oro sąlygas yra priežastys, į kurias visuomet turėtų būti 
atsižvelgiama.

Pakeitimas 76
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais 
įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija 
dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos 
tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti 
įgyvenimo aktus, kuriais tas laikotarpis 
pratęsiamas papildomais laikotarpiais, 
kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. 
Į sumas, kurių mokėjimas buvo 
sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 
straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
trūkumai. Sustabdymas taikomas griežtai 
atitinkamoms priemonėms ar 
programoms, o ne visam finansavimo 
paketui, tam tikrą laikotarpį, kuris 
nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais 
įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija 
dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos 
tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti 
įgyvenimo aktus, kuriais tas laikotarpis 
pratęsiamas papildomais laikotarpiais, 
kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. 
Į sumas, kurių mokėjimas buvo 
sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 
straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

Or. ro

Pakeitimas 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
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anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi abi pagal ramstį numatytos intervencinės priemonės įtrauktos į tą patį BŽŪP planą, 
išankstinių mokėjimų, susijusių su tiesioginėmis išmokomis ir išmokomis kaimo plėtrai, 
tvarkaraščių ir procentinių dalių suderinimas, būtų naudingas siekiant supaprastinimo.

Pakeitimas 78
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

Or. ro

Pakeitimas 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
gali kuo skubiau 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.
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Or. en

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad krizių atvejais būtų galima kuo skubiau pasinaudoti įgyvendinimo 
aktais. Su įgyvendinimo aktais susijęs proceso nėra pakankamai greitas paramos gavėjams, 
kurių finansinė padėtis nelengva. Kalbant apie pagalbą ūkininkams ir jų padėties 
palengvinimą, valstybės narės ir paramos gavėjai neturėtų susidurti su vėlavimu ar 
netikrumu.

Pakeitimas 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų 
deklaracijų informacijai taikomomis
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Or. en

Pagrindimas

Šis įgaliojimas pernelyg platus ir turėtų būti apribotas, pvz., išlaidų deklaracijoms 
taikomomis sąlygomis, priešingu atveju taikant šį įgaliojimą būtų galima užkirsti kelią visoms 
pagalbos priemonių išlaidoms patvirtintame BŽŪP strateginiame plane.

Pakeitimas 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 
287 straipsnį valstybių narių atliekamoms 
patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal 
SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms 

Nedarant poveikio pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 
287 straipsnį valstybių narių atliekamoms 
patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal 
SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms 
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Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96, Komisija gali valstybėse narėse 
atlikti patikras vietoje siekdama visų pirma 
patikrinti:

Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96, Komisija gali valstybėse 
narėse atlikti patikras vietoje, išskyrus 
sąlygų sistemą, siekdama visų pirma 
patikrinti:

Or. en

Pagrindimas

Nustatomos sąlygų sistemai taikomos kontrolės procedūros ir taisyklės, įskaitant kontrolės 
išplėtimą iki pat galutinių paramos gavėjų, o tai prieštarauja supaprastinimo idėjai. Šiame 
straipsnyje turėtų būti aiškiai pažymėta, kad su sąlygų sistema tai nesusiję.

Pakeitimas 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas specialiais 
įpareigojimais, kurių turi laikytis 
valstybės narės pagal šį skyrių, ir visų 
pirma taisyklėmis dėl kriterijų, pagal 
kuriuos nustatomi Reglamente (ES, 
Euratomas) Nr. 2988/95 apibrėžto 
pažeidimo atvejai ir kiti reikalavimų 
nesilaikymo atvejai, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, ir apie kuriuos turi 
būti pranešama, ir dėl pateiktinų 
duomenų.

1. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuostatomis dėl 
duomenų, teiktinų OLAF veiklos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje vietoj esamų formuluočių, t. y. „specialūs įpareigojimai“, turėtų būti 
išsamiau apibūdintas įgaliojimų suteikimas. Užuot kalbėjus apie deleguotuosius aktus ir 
specialius įpareigojimus, turėtų būti aiškiau išdėstytas įgaliojimų suteikimas. Tai įmanoma, 
jei tai OLAF reikalingos informacijos klausimas. Siekiant užtikrinti subsidiarumo principo 
laikymąsi, pažeidimo apibrėžtį taip pat turėtų nustatyti valstybės narės.
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Pakeitimas 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 pastraipa

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 
nustatytų trūkumų sunkumą. Finansinės 
pataisos, susijusios su sąlygų sistema, 
grindžiamos apskaičiuotais 
administracinių nuobaudų netaikymo 
trūkumais. Kai tai negali būti nustatyta 
proporcingomis pastangomis, naudojamos 
fiksuotos pataisos.

Or. en

Pagrindimas

Komisija yra sakiusi, kad fiksuota suma yra vienintelis priimtinas metodas finansinėms 
pataisoms apskaičiuoti. Kalbant apie sąlygų sistemą, išlaidas, kurių susidarymas nėra 
siejamas su Sąjungos teisės taikymu, turėtų būti įmanoma apskaičiuoti taip pat, kaip šiuo 
metu yra vertinama finansinės žalos, patiriamos dėl administracinių nuobaudų netaikymo, 
rizika. Sąjungai padaryta finansinė žala turėtų būti nustatoma tikslesniu būdu nei fiksuota 
pataisa.

Pakeitimas 84
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalies 1 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.
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Or. es

Pakeitimas 85
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 1 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 arba regioninės intervencijos 
programose 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.

Or. es

Pakeitimas 86
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 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 

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane arba regioninės intervencijos 
programose 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 
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finansinis koregavimas. veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Or. es

Pakeitimas 87
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 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

Pakeitimas 88
Franc Bogovič

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, 
atsižvelgdama į tikrinamų sklypų dydį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, patikroms naudodamos žemės ūkio sklypų stebėjimo sistemą, turėtų turėti 
galimybę daugiau dėmesio skirti didesniems sklypams. Kai kuriose valstybėse narėse labai 
daug sklypų nesiekia 0,5 ha, o tai reiškia, kad dėl santykinai žemos stebėjimo sistemos vaizdų 
skiriamosios gebos 100 proc. atvejų turėtų būti imamasi tolesnių veiksmų dėl mažų sklypų. 
Šiuos veiksmus būtų sudėtinga atlikti laiku, be to, jie taptų didele finansine našta. Maži 
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sklypai nekelia didelės finansinės grėsmės ES biudžetui, tačiau valstybėms narėms jie taptų 
neproporcingai didele finansine ir administracine našta.

Pakeitimas 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
būdu, kuris, jos nuomone, yra 
tinkamiausias.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti akcentuojamas subsidiarumo ir proporcingumo principas. Nereikėtų maišyti 
valstybių ir Komisijos kontrolės taisyklių – tai tik lemtų administracinę naštą valstybėms 
narėms ir paramos gavėjams. Valstybės narės nori ne metai iš metų kontroliuoti tuos pačius 
gerus paramos gavėjus, o pastangas nukreipti į rizikas ir nesąžiningus paramos gavėjus, taigi 
joms būtinos visos priemonės veiksmingai ir ekonomiškai efektyviai kontrolės sistemai sukurti.

Pakeitimas 90
Laurenţiu Rebega

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 proporcingą
veiksmingam rizikos valdymui reikalingą 
patikrų mastą.

Or. ro

Pakeitimas 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
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60 straipsnio 1 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 straipsnis 
nebus tobulinamas, valstybės narės turėtų turėti galimybę priimti papildomus išsamesnius 
nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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. 
1760/200033nustatyta galvijų 
identifikavimo ir registravimo sistema arba 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
21/200434nustatyta 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. 21/2004 34

nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei 
registravimo sistema arba Tarybos 
direktyva 2008/71/EB ir kitose 
naudojamose duomenų apie gyvulius 
bazėse nustatyta kiaulių identifikavimo ir
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registravimo sistema;

_________________ _________________

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).

Or. en

Pagrindimas

Į gyvulių identifikavimo ir registravimo sistemą neįtrauktos kiaulės. Be to, turėtų būti 
naudojamos ir kitos valstybių narių sukurtos duomenų apie gyvulius bazės, net jei jos nėra 
skirtos atskiriems gyvuliams, kad ta pati informacija nebūtų teikiama dukart.

Pakeitimas 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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. Taikant sistemą 
be paraiškų, administracija gali 
ūkininkams išmokėti išmokas, susijusius 
su visomis intervencinėmis priemonėmis 
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ir priemonėmis, į kurias ūkininkai turi 
teisę remiantis oficialios kompiuterizuotos 
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 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies 2 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 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies d punktas
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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

Kaip pažymima d punkte, žemės ūkio plotų identifikavimo sistema turi apimti visą 
informaciją, kuri svarbi atsiskaitant apie Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 7 straipsnyje nurodomus rodiklius. Tai reiškia, kad žemės ūkio plotų 
identifikavimo sistemoje turi būti teikiami kiekvienų metų duomenys, kuriuos reikia saugoti 10 
metų, o tai labai brangu. Žemės ūkio plotų identifikavimo sistema turėtų apimti tik bendrąją 
informaciją apie plotą, kuri parengta perkelti į kitas duomenų bazes.

Pakeitimas 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narė sukuria ir taiko 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą. Esant 
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 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius



AM\1171029LT.docx 33/54 PE631.861v01-00

LT

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:

(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 
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dalyje nurodytais sandoriais;

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

Or. en

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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 
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pagal 47 ir 48 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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.
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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

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.
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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 
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

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 
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
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Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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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. en

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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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

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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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

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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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 
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

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.
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Pakeitimas 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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. en
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Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įtraukti išsamūs sandorių tikrinimo reikalavimai (74–83 straipsniai). 
Kadangi tokių sandorių skaičius mažas, kyla abejonių, ar dabar ir ateityje būtina tokia 
sudėtinga kontrolės sistema. Įmanomas alternatyvus sprendimas, t. y. suteikti valstybėms 
narėms galimybę netikrinti šių sandorių, kai jų skaičius nesiekia tam tikros ribos.

Pakeitimas 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytos paramos gavėjų. Nukrypstant 
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 mastas atsitiktinai 
patikrinus imtį vietoje neviršija 2 % per 
dvejus ankstesnius metus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies c punktas
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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 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
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 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos valdžios institucijos arba
kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos 
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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 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 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.

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 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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. Panašiai administracinė 
nuobauda už teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų, susijusių su plotais 
ir (arba) gerais žemės ūkio ir aplinkos 
standartais, nesilaikymą turėtų būti 
taikomos tik paramos gavėjų gaunamoms 
su plotu susijusioms tiesioginėms 
išmokoms ir su plotu susijusiai paramai 
kaimo plėtrai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nuobaudos, susijusios su kompleksine parama, ypač taikomos skirtinguose 
gamybos (gyvulininkystės / augalų auginimo) sektoriuose dirbantiems ūkininkams, nėra 
nešališkos ir proporcingos. Pvz., ūkių, kuriuose auginama nedaug gyvulių, tačiau kuriems 
priklauso šimtai hektarų, atveju nesilaikoma kompleksinės paramos reikalavimų, susijusių su 
gyvuliais, taigi, kai nuobauda visoms tiesioginėms išmokoms ir išmokoms kaimo plėtrai 
pritaikoma atsižvelgiant į plotą, ji atrodo pernelyg didelė lyginant su gyvulių skaičiumi. Tai 
galioja ir atvirkštiniu atveju, t. y. kai ūkiams priklauso vos keletas hektarų, tačiau juose 
auginama daug gyvulių. Ši neteisinga padėtis sąlygų sistemoje turėtų pasikeisti. Todėl po 86 
straipsnio 1 dalies pirma pastraipa turėtų būti įtraukta nauja pastraipa, taikytina toms 
valstybėms narėms, kuriose taikoma su gyvuliais susijusi savanoriška susietoji parama ir su 
gyvuliais susijusi parama kaimo plėtrai.

Pakeitimas 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant to sumažinimo ir 
neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto 
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, 

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

pastovumą ar pasikartojimą. Skiriamos 
nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos 
ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse 
nustatytus kriterijus.

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 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies 1 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

Šioje pastraipoje apibrėžiama gana griežta bendroji nuobaudų taisyklė (3 %). Arba ši 
pastraipa turi būti išbraukta, arba turi būti skiriamos 1 %, 3 %ir 5 % nuobaudos.

Pakeitimas 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
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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.

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 
buvo nustatyta, kad nesilaikymo problema 
nebuvo išspręsta.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie išankstinio perspėjimo sistemą, administracinės nuobaudos neturėtų būti 
taikomos atgaline tvarka, nes atgaline tvarka skiriamos nuobaudos yra sudėtinga problema 
tiek ūkininkams, tiek administracijai. Taigi turėtų pakakti nuobaudą taikyti vien už metus, 
kuriais buvo nustatyta, kad nesilaikymas nebuvo pašalintas.

Pakeitimas 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 pastraipa

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, susijusios su administracinėmis nuobaudomis, valstybėms narėms turėtų būti 
žinomos nuo akimirkos, kai priimamas horizontalusis reglamentas. Tolesnis reglamentavimas 
taikant deleguotuosius aktus nepadeda skatinti subsidiarumo principo ir komplikuoja BŽŪP 
plano rengimo procesą.
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Pakeitimas 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 pastraipa

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 šiuo klausimu su valstybėmis 
narėmis.

Or. en

Pagrindimas

Iš straipsnio nėra aišku, kokios informacijos apie IAKS ir kada jos laukia Komisija. Tai turėtų 
būti patikslinta.

Pakeitimas 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) informacija apie priemones, kurių 
imtasi pagal 57 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra aišku, kokios informacijos apie Sąjungos finansinių interesų apsaugos taikymą Komisija 
laukia, tad tai turėtų būti patikslinta.

Pakeitimas 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

(c) valstybių narių Komisijai 
pateikiamos informacijos, dokumentų, 
statistinių duomenų ir ataskaitų, taip pat 
jų pateikimo terminų ir būdų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Planuojant duomenų sistemas, labai svarbu iš anksto žinoti, kokio pobūdžio informacija, 
dokumentai ir t. t. turi būti pateikti bei kokie yra šių pranešimų pateikimo terminai ir būdai.

Pakeitimas 120
Stanislav Polčák

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.

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, įskaitant informaciją 
apie ekonominius, šeiminius ar kitokio 
pobūdžio ryšius su asmenimis, dirbančiais 
valstybės narės viešosioms institucijoms.

Or. cs

Pakeitimas 121
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 pastraipa

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 

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

Or. en

Pakeitimas 122
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalies 1 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 dvejus 
metus nuo pirminio paskelbimo dienos. 
Kai ta informacija apima informaciją apie 
ekonominius, šeiminius ar kitokio 
pobūdžio ryšius su asmenimis, dirbančiais 
valstybės narės viešosioms institucijoms, ji 
turi būti skelbiama bent penkerius metus 
nuo pirmo paskelbimo dienos.

Or. cs

Pakeitimas 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Šie aktai parengiami iš karto, 
kai tik kyla būtinybė.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant padėti paramos gavėjams, gali kilti įvairių nukrypti leidžiančių nuostatų ir pan. 
būtinybė, kadangi numatyti visko iš karto neįmanoma. Pastebėjus, kad kilo tokia būtinybė, šie 
aktai turėtų būti parengti kuo greičiau.
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