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Pakeitimas 103
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įgyvendinant reformą reikėtų 
užtikrinti, kad, remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsniu, BŽŪP būtų atsižvelgiama į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat ir patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
neturėtų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam aprūpinimui maistu ir 
prisidedama įgyvendinant Sąjungos 
įsipareigojimus sušvelninti klimato kaitą;

Or. en

Pakeitimas 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi Sąjungos aprūpinimo 
maistu politikos programos 
(COM (2010) 127) vystomojo 
bendradarbiavimo tikslais, ypač siekiant 
užtikrinti, kad naudojant BŽŪP 
priemones nebūtų kenkiama besivystančių 
šalių maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir tų šalių gyventojų 
galimybėms prasimaitinti, ir laikantis 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
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įsipareigojimo pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 105
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) mažinti biurokratiją yra vienas iš 
pagrindinių BŽŪP reformos tikslų ir 
reikalavimų. Taikant realistiškas 
nuokrypio ribas bei de minimis
apribojimus bei sukuriant pusiausvyrą 
tarp pasitikėjimo ir priežiūros, reikia 
išlaikyti pagrįsto lygio būsimą valstybėms 
narėms ir gavėjams tenkančią 
administracinę naštą. Mažinant 
biurokratiją reikia atsižvelgti į 
administracines ir kitas visų lygmenų 
kontrolės išlaidas, o už gerai veikiančias 
administravimo ir kontrolės sistemas 
reikia atlyginti. Aukščiausias tikslas yra 
sumažinti administracines išlaidas, 
palengvinti ūkininkų ir valdžios 
institucijų administracinę naštą ir grąžinti 
ją iki racionalaus masto;

Or. de

Pakeitimas 106
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti 
kai kurias neesmines šio reglamento 

(3) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti 
kai kurias neesmines šio reglamento 
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nuostatas, Komisijai turi būti deleguoti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl mokėjimo 
agentūrų ir koordinavimo įstaigų 
akreditavimo, ūkių konsultavimo sistemos 
turinio, iš Sąjungos biudžeto valstybės 
intervencijos tvarka finansuotinų 
priemonių ir su valstybės intervencija 
susijusių veiksmų įvertinimo, 
kompensacijų valstybėms narėms 
sumažinimo ir jų mokėjimo sustabdymo, 
su fondais susijusių išlaidų ir įplaukų 
kompensavimo, skolų susigrąžinimo, 
paramos skyrimo sąlygų nesilaikymo 
atvejais paramos gavėjams taikomų 
nuobaudų, užstatų teikimo taisyklių, 
integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos veikimo, priemonių, kurioms 
netaikomas sandorių tikrinimas, pagal 
kompleksinės paramos tvarką taikomų 
nuobaudų, daugiamečių pievų išlaikymo 
taisyklių, operacinio įvykio taisyklių, euro 
neįsivedusių valstybių narių taikytino 
valiutos kurso ir bendros pagal BŽŪP 
priimtų priemonių vertinimo sistemos 
turinio. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, 
konsultuotųsi su atitinkamais asmenimis, 
įskaitant ekspertus. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

nuostatas, Komisijai turi būti deleguoti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl mokėjimo 
agentūrų ir koordinavimo įstaigų 
akreditavimo, ūkių konsultavimo sistemos 
turinio, iš Sąjungos biudžeto valstybės 
intervencijos tvarka finansuotinų 
priemonių ir su valstybės intervencija 
susijusių veiksmų įvertinimo, 
kompensacijų valstybėms narėms 
sumažinimo ir jų mokėjimo sustabdymo, 
su fondais susijusių išlaidų ir įplaukų 
kompensavimo, skolų susigrąžinimo, 
paramos skyrimo sąlygų nesilaikymo 
atvejais paramos gavėjams taikomų 
nuobaudų, užstatų teikimo taisyklių, 
integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos veikimo, priemonių, kurioms 
netaikomas sandorių tikrinimas, pagal 
kompleksinės paramos tvarką taikomų 
nuobaudų, daugiamečių ganyklų išlaikymo 
taisyklių, operacinio įvykio taisyklių, euro 
neįsivedusių valstybių narių taikytino 
valiutos kurso ir bendros pagal BŽŪP 
priimtų priemonių vertinimo sistemos 
turinio. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, 
konsultuotųsi su atitinkamais asmenimis, 
įskaitant ekspertus. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Pagal daugiametės pievos (anksčiau – ganykla) apibrėžtį nepakankamai atsižvelgta į ganymą 
neišdirbtose ganyklose, kur gali būti sumedėjusių pašarinių rūšių, o ne tik žolės. Ganant 
nustatytoje ganyklai skirtoje žemėje išvengiama biologinės įvairovės praradimo ir netekimo 
dėl paprastųjų rūšių brovimosi, taip pat išsaugomos didelės vertės gamtinės sistemos ir 
užtikrinamas nauda visuomenei. Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visame reglamente.
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Pakeitimas 107
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) BŽŪP išlaidos, įskaitant kaimo plėtros 
išlaidas, turėtų būti finansuojamos iš 
Sąjungos biudžeto abiejų fondų lėšomis –
tiesiogiai arba taikant pasidalijamąjį 
valdymą su valstybėmis narėmis. Turėtų 
būti tiksliai apibrėžtos priemonių, kurios 
gali būti finansuojamos iš minėtų fondų, 
rūšys;

(6) BŽŪP išlaidos, įskaitant kaimo plėtros 
išlaidas, turėtų būti finansuojamos iš 
Sąjungos biudžeto abiejų fondų lėšomis –
tiesiogiai arba taikant pasidalijamąjį 
valdymą su valstybėmis narėmis. Turėtų 
būti tiksliai apibrėžtos priemonių, kurios 
gali būti finansuojamos iš minėtų fondų,
rūšys. Reikėtų vengti atgaline tvarka keisti 
bet kokias priemonės sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) jeigu valstybė narė akredituoja daugiau 
nei vieną mokėjimo agentūrą, svarbu, kad 
ji paskirtų vieną koordinavimo įstaigą, kuri 
užtikrintų nuoseklų lėšų valdymą, 
palaikytų Komisijos ir įvairių akredituotų 
mokėjimo agentūrų ryšį bei užtikrintų, kad 
Komisijos prašoma informacija, susijusi su 
kelių mokėjimo agentūrų veikla, būtų 
pateikiama greitai. Koordinavimo įstaiga 
taip pat turėtų būti įpareigota užtikrinti, kad 
būtų imtasi taisomųjų veiksmų, kad 
Komisija būtų informuojama apie jų eigą ir 
kad būtų vienodai taikomos bendrosios
taisyklės ir standartai;

(8) jeigu valstybė narė akredituoja daugiau 
nei vieną mokėjimo agentūrą, svarbu, kad 
ji paskirtų koordinavimo įstaigą, kuri 
užtikrintų nuoseklų lėšų valdymą, 
palaikytų Komisijos ir įvairių akredituotų 
mokėjimo agentūrų ryšį bei užtikrintų, kad 
Komisijos prašoma informacija, susijusi su 
kelių mokėjimo agentūrų veikla, būtų 
pateikiama greitai. Koordinavimo įstaiga 
taip pat turėtų būti įpareigota užtikrinti, kad 
būtų imtasi taisomųjų veiksmų, kad 
Komisija būtų informuojama apie jų eigą ir 
kad būtų taikomos tarptautiniu mastu 
pripažintos taisyklės ir standartai;

Or. en
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Pagrindimas

Tuo siekiama paaiškinti, kad mokanti agentūra, atsakinga už šias užduotis nebūtinai atsako 
tik už šias užduotis, o mokančių agentūrų koordinavimo įstaigos turėtų vertinti agentūrų 
darbą remiantis tarptautiniais standartais, nes šiuo metu neegzistuoja vadovo, kuris nurodytų 
kaip įstaiga turėtų parengti savo nuomonę.

Pakeitimas 109
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tik valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros gali pagrįstai 
užtikrinti, kad prieš suteikiant gavėjams 
Sąjungos pagalbą buvo atliktos reikalingos 
patikros. Dėl to turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali 
būti padengiamos tik akredituotų 
mokėjimo agentūrų išlaidos;

(9) tik valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros gali pagrįstai 
užtikrinti, kad prieš suteikiant gavėjams 
Sąjungos pagalbą buvo atliktos reikalingos 
patikros. Dėl to turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali 
būti padengiamos tik akredituotų 
mokėjimo agentūrų išlaidos, o 
patikrinimus reikia vykdyti pasiremiant 
vienu kompleksiniu pavyzdžiu;

Or. en

Pagrindimas

Audito metodika turėtų remtis vienu kompleksiniu pavyzdžiu, kuo atsakingoms įstaigoms būtų 
sumažinama administracinė našta.

Pakeitimas 110
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tik valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros gali pagrįstai 
užtikrinti, kad prieš suteikiant gavėjams 
Sąjungos pagalbą buvo atliktos reikalingos 
patikros. Dėl to turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali 

(9) tik valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros gali pagrįstai 
užtikrinti, kad prieš suteikiant gavėjams 
Sąjungos pagalbą buvo atliktos reikalingos 
patikros. Dėl to turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad tik akredituotos mokėjimo 
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būti padengiamos tik akredituotų 
mokėjimo agentūrų išlaidos;

agentūros yra atsakingos už išlaidų 
kompensavimą iš Sąjungos biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 111
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) didėjantys reikalavimai sertifikavimo 
įstaigoms ir mokėjimo agentūroms neturi 
lemti dar didesnės biurokratijos valstybėse 
narėse ir, svarbiausia, neturi viršyti 
tarptautinių audito standartų. Kiek tai 
susiję su sertifikavimo proceso apimtimi ir 
turiniu, būtina išlaikyti subalansuotą 
išlaidų ir naudos santykį, o papildomais 
ataskaitų teikimo reikalavimai būtina 
suteikti aiškios papildomos naudos;

Or. de

Pakeitimas 112
Spyros Danellis
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant padėti paramos gavėjams 
daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos ir 
ūkių valdymo ryšį su aplinkos, klimato 
kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės 
būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, 
augalų sveikatos ir gyvulių gerovės 
standartais, būtina, kad valstybės narės 
nustatytų išsamią ūkių konsultavimo 
sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami 
paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo 
sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų 
įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų 

(10) siekiant padėti paramos gavėjams 
daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos, 
valdymo ir ūkių rizikos valdymo ryšį su 
aplinkos, klimato kaitos prevencijos, geros 
agrarinės žemės būklės, maisto saugos, 
žmonių, gyvūnų, augalų sveikatos ir 
gyvulių gerovės standartais, būtina, kad 
valstybės narės nustatytų išsamią ūkių 
konsultavimo sistemą, pagal kurią būtų 
konsultuojami paramos gavėjai. Ši ūkių 
konsultavimo sistema neturėtų paveikti 
paramos gavėjų įsipareigojimo ir 
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standartų. Taip pat valstybės narės turėtų 
užtikrinti aiškų konsultacijų ir patikrų 
atskyrimą;

atsakomybės laikytis tų standartų. Taip pat 
valstybės narės turėtų užtikrinti aiškų 
konsultacijų ir patikrų atskyrimą;

Or. en

Pakeitimas 113
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ir augalų ligas, inovacijomis ir tvaria mažų 
ūkių ekonominės veiklos plėtra;

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės, bei priemonės, 
įmanomos pagal antrąjį ramstį 
(Reglamentas (EB) Nr. RD/xxx), kuriomis 
yra stiprinamas maisto gamybos sistemų 
tvarumas, pvz. ekologiškas 
ūkininkavimas, didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemos bei agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės.
Galiausiai, į sistemą turėtų būti įtraukti tam 
tikri elementai, susiję su klimato kaitos 
švelninimu ir prisitaikymu prie jos, dirva, 
biologine įvairove, vandens apsauga ir 
veiksminga maistingųjų medžiagų 
apykaita, gyvūnų ir augalų ligomis,
įskaitant alternatyvius su chemija 
nesusijusius kenkėjų kontroles 
sprendimus, inovacijomis ir tvaria mažų 
ūkių ekonominės veiklos plėtra;
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Or. en

Pakeitimas 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir 
augalų ligas, inovacijomis ir tvaria mažų 
ūkių ekonominės veiklos plėtra;

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės. Be to, į sistemą turėtų 
būti įtraukti tam tikri elementai, susiję su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologine įvairove, vandens 
apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir augalų 
ligas. Į šią sistemą galiausiai reikėtų 
įtraukti ir inovacijas bei tvarią mažų ūkių 
ekonominės veiklos plėtrą, o tai pat 
veiksmingus ekonominės bei ekologinės 
rizikos valdymo sprendimu;

Or. en

Pakeitimas 115
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų (11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
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būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ir augalų ligas, inovacijomis ir tvaria 
mažų ūkių ekonominės veiklos plėtra;

būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 



PE492.777v02-00 12/169 AM\910033LT.doc

LT

vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir 
augalų ligas, inovacijomis ir tvaria mažų 
ūkių ekonominės veiklos plėtra;

vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir 
augalų ligas, inovacijomis ir tvaria ūkių 
ekonominės veiklos plėtra, kai tai 
reikalinga;

Or. en

Pakeitimas 117
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisijos naudojama 
agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos 
bei tobulinamos palydovinės nuotraukos 
turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms 
valdyti ir žemės ūkio išlaidų stebėsenai 
palengvinti;

(14) Komisijos naudojama 
agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos 
bei tobulinamos palydovinės nuotraukos 
turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms 
valdyti ir žemės ūkio išlaidų stebėsenai bei 
išteklių, nuo kurių priklauso žemės ūkis, 
įskaitant agrarinės miškininkystės 
sistemas, stebėsenai palengvinti;

Or. en

Pakeitimas 118
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 73/2009, nustatančiame 
bendrąsias tiesioginės paramos schemų 
ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taisykles ir nustatančiame tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš 
dalies keičiančiame Reglamentus (EB) Nr. 
1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 

(17) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 73/2009, nustatančiame 
bendrąsias tiesioginės paramos schemų 
ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taisykles ir nustatančiame tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš 
dalies keičiančiame Reglamentus (EB) Nr. 
1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 
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378/200316 ir panaikinančiame 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nurodytą 
finansinį mechanizmą, pagal kurį 
koreguojamas tiesioginės paramos lygis. 
Šiomis aplinkybėmis būtina įgalioti 
Komisiją atlikti tas korekcijas, jei jų 
neatlieka Taryba iki tų kalendorinių metų, 
kuriems jos taikomos, birželio 30 d.;

378/200316 ir panaikinančiame 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nurodytą 
finansinį mechanizmą, pagal kurį 
koreguojamas tiesioginės paramos lygis, 
kai prognozėmis pademonstruojama, kad 
atitinkamais finansiniais metais bus 
viršijamos 2 išlaidų kategorijos viršutinės 
ribos dalys, įskaitant 300 mln. EUR 
mokumo atsargą. Šiomis aplinkybėmis 
būtina įgalioti Komisiją atlikti tas 
korekcijas, jei jų neatlieka Taryba iki tų 
kalendorinių metų, kuriems jos taikomos, 
birželio 30 d.;

Or. en

Pakeitimas 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) laikantis biudžetinės drausmės taip pat 
turi būti nuolat tikrinama vidutinės trukmės 
laikotarpio biudžeto padėtis. Todėl, 
pateikdama atitinkamų metų biudžeto 
projektą, Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti savo prognozes bei 
analizę ir prireikus teisės aktų leidėjui 
pasiūlyti tinkamas priemones. Be to, 
siekiant laikytis metinės viršutinės ribos, 
Komisija turėtų visapusiškai nuolat 
išnaudoti jai suteiktus valdymo įgaliojimus 
ir prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai 
arba tik Tarybai pasiūlyti atitinkamas 
priemones biudžeto padėčiai pagerinti. 
Jeigu biudžetinių metų pabaigoje dėl 
valstybių narių pateiktų išlaidų 
kompensavimo prašymų viršijamos 
metinės viršutinės ribos, Komisijai turėtų 
būti sudaryta galimybė imtis priemonių, 
kad turimas biudžetas galėtų būti laikinai 
paskirstytas valstybėms narėms 
proporcingai dar neišmokėtiems jų 
kompensacijų prašymams ir kad būtų 

(19) laikantis biudžetinės drausmės taip pat 
turi būti nuolat tikrinama vidutinės trukmės 
laikotarpio biudžeto padėtis. Todėl, 
pateikdama atitinkamų metų biudžeto 
projektą, Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti savo prognozes bei 
analizę ir prireikus teisės aktų leidėjui 
pasiūlyti tinkamas priemones. Be to, 
siekiant laikytis metinės viršutinės ribos, 
Komisija turėtų visapusiškai nuolat 
išnaudoti jai suteiktus valdymo įgaliojimus 
ir prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai 
arba tik Tarybai pasiūlyti atitinkamas 
priemones biudžeto padėčiai pagerinti. 
Jeigu biudžetinių metų pabaigoje dėl 
valstybių narių pateiktų išlaidų 
kompensavimo prašymų viršijamos 
metinės viršutinės ribos, Komisijai turėtų 
būti sudaryta galimybė imtis priemonių, 
kad turimas biudžetas galėtų būti laikinai 
paskirstytas (atsižvelgiant į 300 000 000 
EUR ribą) valstybėms narėms 
proporcingai dar neišmokėtiems jų 
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išlaikyta nustatyta atitinkamų metų 
viršutinė riba. Tiems metams skirtos 
išmokos turėtų būti išmokamos kitais 
biudžetiniais metais ir turėtų būti galutinai 
nustatyta kiekvienai valstybei narei 
skiriamo Sąjungos finansavimo visa suma 
bei kompensavimas valstybėms narėms 
siekiant laikytis nustatytos sumos;

kompensacijų prašymams ir kad būtų 
išlaikyta nustatyta atitinkamų metų 
viršutinė riba. Tiems metams skirtos 
išmokos turėtų būti išmokamos kitais 
biudžetiniais metais ir turėtų būti galutinai 
nustatyta kiekvienai valstybei narei 
skiriamo Sąjungos finansavimo visa suma 
bei kompensavimas valstybėms narėms 
siekiant laikytis nustatytos sumos;

Or. en

Pagrindimas

Egzistuojanti EŽŪGF tarpinės viršutinės ribos 300 000 000 EUR riba neturėtų būti 
panaikinta nes tai yra saugumo priemonė.

Pakeitimas 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) vykdant biudžetą, Komisija turėtų 
sukurti mėnesinę žemės ūkio išlaidoms 
taikomą išankstinio perspėjimo ir 
stebėsenos sistemą tam, kad, jei iškyla 
rizika, jog bus viršyta metinė viršutinė riba, 
ji galėtų kuo greičiau imtis atitinkamų 
priemonių, pasinaudodama savo turimais 
valdymo įgaliojimais, ir, jei šių priemonių 
nepakanka, pasiūlyti kitas priemones. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
turėtų teikti periodinę ataskaitą, kurioje iki 
ataskaitos parengimo patirtų išlaidų raida 
būtų palyginama su ankstesnių išlaidų 
įvertinimu ir būtų įvertinamas numatomas 
biudžeto vykdymas per likusį biudžetinių 
metų laikotarpį;

(20) vykdant biudžetą, Komisija turėtų 
sukurti mėnesinę žemės ūkio išlaidoms 
taikomą išankstinio perspėjimo ir 
stebėsenos sistemą tam, kad, jei iškyla 
rizika, jog bus viršyta metinė viršutinė riba, 
ji galėtų kuo greičiau imtis atitinkamų 
priemonių, pasinaudodama savo turimais 
valdymo įgaliojimais, ir, jei šių priemonių 
nepakanka, pasiūlyti kitas priemones, 
atsižvelgiant į 19 konstatuojamojoje dalyje 
nurodytą ribą. Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti 
periodinę ataskaitą, kurioje iki ataskaitos 
parengimo patirtų išlaidų raida būtų 
palyginama su ankstesnių išlaidų 
įvertinimu ir būtų įvertinamas numatomas 
biudžeto vykdymas per likusį biudžetinių 
metų laikotarpį;

Or. en
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Pagrindimas

Pagal 19 konstatuojamąją dalį, šioje konstatuojamojoje dalyje reikėtų sugrąžinti EŽŪGF 
tarpinės viršutinės ribos 300 000 000 EUR ribą..

Pakeitimas 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis numatytais 
Sąjungos fondais iškart pradėjus 
įgyvendinti kaimo plėtros programas. Dėl 
to būtina nustatyti tinkamai apriboto 
išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų 
užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad pagal 
programą numatytos išmokos gavėjams 
būtų mokamos laiku;

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis numatytais 
Sąjungos fondais iškart pradėjus 
įgyvendinti kaimo plėtros programas. 
Valstybės narės per dvejus metus nuo šios 
sprendimo gali nurodyti Komisijai, kad 
jos nenori gauti išankstinio finansavimo 
sumos. Dėl to būtina nustatyti tinkamai 
apriboto išankstinio finansavimo sistemą, 
kuria būtų užtikrintas pastovus lėšų srautas, 
kad pagal programą numatytos išmokos 
gavėjams būtų mokamos laiku; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti spaudimą valstybių narių biudžetams, toms valstybėms, kurioms norint 
pradėti programas nereikia išankstinio finansavimo, reikėtų leisti jo atsisakyti.

Pakeitimas 122
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
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išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis numatytais 
Sąjungos fondais iškart pradėjus 
įgyvendinti kaimo plėtros programas. Dėl 
to būtina nustatyti tinkamai apriboto 
išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų 
užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad pagal 
programą numatytos išmokos gavėjams 
būtų mokamos laiku;

išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis numatytais 
Sąjungos fondais iškart pradėjus 
įgyvendinti kaimo plėtros programas, jei 
jos to pageidauja. Dėl to būtina nustatyti 
tinkamai apriboto išankstinio finansavimo 
sistemą, kuria būtų užtikrintas pastovus 
lėšų srautas, kad pagal programą 
numatytos išmokos gavėjams būtų 
mokamos laiku;

Or. en

Pakeitimas 123
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos pagalba gavėjams turėtų būti 
išmokėta laiku, kad jie galėtų veiksmingai 
ją panaudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų mokėjimo terminų, tai galėtų 
sukelti didelių sunkumų gavėjams ir 
trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
kad Komisija galėtų numatyti šios bendros 
taisyklės išimtis. Šis Reglamentu (EB) 
Nr. 1290/2005 nustatytas principas turėtų 
būti išlaikytas ir taikomas tiek EŽŪGF, 
tiek EŽŪFKP. Jei valstybės narės vėluoja 
su išmokomis, jos prie pagrindinės 
gavėjams skirtos sumos kaip 
kompensaciją prideda palūkanas, kurias 
išmoka savo sąskaita. Šia nuostata 
valstybės narės būtų skatinamos geriau 
laikytis mokėjimo terminų, o paramos 
gavėjai būtų labiau užtikrinti, kad 
išmokas gaus laiku arba bent jau gaus
kompensaciją, jei jos vėluotų;

(25) Sąjungos pagalba gavėjams turėtų būti 
išmokėta laiku, kad jie galėtų veiksmingai 
ją panaudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų mokėjimo terminų, tai galėtų 
sukelti didelių sunkumų gavėjams ir 
trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
kad Komisija galėtų numatyti šios bendros
taisyklės išimtis. Šis Reglamentu (EB) 
Nr. 1290/2005 nustatytas principas turėtų 
būti išlaikytas ir taikomas tiek EŽŪGF, 
tiek EŽŪFKP;
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Or. en

Pakeitimas 124
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos pagalba gavėjams turėtų būti 
išmokėta laiku, kad jie galėtų veiksmingai 
ją panaudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų mokėjimo terminų, tai galėtų 
sukelti didelių sunkumų gavėjams ir 
trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
kad Komisija galėtų numatyti šios bendros 
taisyklės išimtis. Šis Reglamentu (EB) 
Nr. 1290/2005 nustatytas principas turėtų 
būti išlaikytas ir taikomas tiek EŽŪGF, 
tiek EŽŪFKP. Jei valstybės narės vėluoja 
su išmokomis, jos prie pagrindinės 
gavėjams skirtos sumos kaip kompensaciją 
prideda palūkanas, kurias išmoka savo 
sąskaita. Šia nuostata valstybės narės būtų 
skatinamos geriau laikytis mokėjimo 
terminų, o paramos gavėjai būtų labiau 
užtikrinti, kad išmokas gaus laiku arba bent 
jau gaus kompensaciją, jei jos vėluotų;

(25) Sąjungos pagalba gavėjams turėtų būti 
išmokėta laiku, kad jie galėtų veiksmingai 
ją panaudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų mokėjimo terminų, tai galėtų 
sukelti didelių sunkumų gavėjams ir 
trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
kad Komisija galėtų numatyti šios bendros 
taisyklės išimtis. Šis Reglamentu (EB) 
Nr. 1290/2005 nustatytas principas turėtų 
būti išlaikytas ir taikomas tiek EŽŪGF, 
tiek EŽŪFKP. Jei valstybės narės vėluoja 
su išmokomis, jos prie pagrindinės 
gavėjams skirtos sumos kaip kompensaciją 
prideda palūkanas, kurias išmoka savo 
sąskaita. Šia nuostata valstybės narės būtų 
skatinamos geriau laikytis mokėjimo 
terminų, o paramos gavėjai būtų labiau 
užtikrinti, kad išmokas gaus laiku arba bent 
jau gaus kompensaciją, jei jos vėluotų. 
EŽŪFKP finansuojamų projektų 
įgyvendinimas ir finansavimo 
veiksmingumas būtų pagerinti siekiant 
didžiausios galimos darnos 
interpretuojant tinkamumo gauti 
finansavimą taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) žemės ūkio sektorių teisės aktais 
valstybių narių reikalaujama informaciją 
apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus 
siųsti laikantis nurodytų terminų. Šie 
statistiniai kontrolės duomenys naudojami 
siekiant nustatyti klaidų kiekį valstybių 
narių lygmeniu ir apskritai vertinant 
EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Jie yra 
svarbus informacijos, kuria remdamasi 
Komisija vertina, ar fondai valdomi 
tinkamai, šaltinis ir pagrindinis metinės 
patikinimo deklaracijos elementas. 
Atsižvelgiant į didelę šios statistinės 
informacijos svarbą ir siekiant užtikrinti, 
kad valstybės narės laikytųsi 
įsipareigojimo laiku ją išsiųsti, būtina 
numatyti priemonę, skirtą atgrasyti nuo 
vėlavimo pateikti duomenis, kuri būtų 
proporcinga duomenų trūkumo mastui. 
Todėl turėtų būti numatytos nuostatos, 
pagal kurias Komisija gali sustabdyti tą 
mėnesinių arba tarpinių išmokų dalį, apie 
kurią nebuvo laiku pateikta atitinkamų 
statistinių duomenų;

(27) žemės ūkio sektorių teisės aktais 
valstybių narių reikalaujama informaciją 
apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus 
siųsti laikantis nurodytų terminų. Šie 
statistiniai kontrolės duomenys naudojami 
siekiant nustatyti klaidų kiekį valstybių 
narių lygmeniu ir apskritai vertinant 
EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Jie yra 
svarbus informacijos, kuria remdamasi 
Komisija vertina, ar fondai valdomi 
tinkamai, šaltinis ir pagrindinis metinės 
patikinimo deklaracijos elementas. 
Atsižvelgiant į didelę šios statistinės 
informacijos svarbą ir siekiant užtikrinti, 
kad valstybės narės laikytųsi 
įsipareigojimo laiku ją išsiųsti, būtina 
numatyti proporcingą priemonę, skirtą 
atgrasyti nuo vėlavimo pateikti duomenis, 
kuri būtų proporcinga duomenų trūkumo 
mastui. Todėl turėtų būti numatytos 
nuostatos, pagal kurias Komisija gali 
sustabdyti tą mėnesinių arba tarpinių
išmokų dalį, apie kurią nebuvo laiku 
pateikta atitinkamų statistinių duomenų, tik 
jeigu dėl tokio uždelsimo kiltų pavojaus 
metinei biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrai, vadovaujantis proporcingumo 
principu;

Or. en

Pakeitimas 126
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) žemės ūkio sektorių teisės aktais (27) žemės ūkio sektorių teisės aktais 
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valstybių narių reikalaujama informaciją 
apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus 
siųsti laikantis nurodytų terminų. Šie 
statistiniai kontrolės duomenys naudojami 
siekiant nustatyti klaidų kiekį valstybių 
narių lygmeniu ir apskritai vertinant 
EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Jie yra 
svarbus informacijos, kuria remdamasi 
Komisija vertina, ar fondai valdomi 
tinkamai, šaltinis ir pagrindinis metinės 
patikinimo deklaracijos elementas. 
Atsižvelgiant į didelę šios statistinės 
informacijos svarbą ir siekiant užtikrinti, 
kad valstybės narės laikytųsi 
įsipareigojimo laiku ją išsiųsti, būtina 
numatyti priemonę, skirtą atgrasyti nuo 
vėlavimo pateikti duomenis, kuri būtų 
proporcinga duomenų trūkumo mastui. 
Todėl turėtų būti numatytos nuostatos, 
pagal kurias Komisija gali sustabdyti tą 
mėnesinių arba tarpinių išmokų dalį, apie 
kurią nebuvo laiku pateikta atitinkamų 
statistinių duomenų;

valstybių narių reikalaujama informaciją 
apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus 
siųsti laikantis nurodytų terminų. Šie 
statistiniai kontrolės duomenys naudojami 
siekiant nustatyti klaidų kiekį valstybių 
narių lygmeniu ir apskritai vertinant 
EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Jie yra 
svarbus informacijos, kuria remdamasi 
Komisija vertina, ar fondai valdomi 
tinkamai, šaltinis ir pagrindinis metinės 
patikinimo deklaracijos elementas;

Or. en

Pakeitimas 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) BŽŪP priemonių ir veiksmų 
finansavimas bus vykdomas iš dalies 
taikant pasidalijamąjį valdymą. Siekdama 
užtikrinti patikimą Sąjungos fondų 
finansinį valdymą, Komisija turėtų tikrinti, 
kaip už išmokas atsakingos valstybių narių 
institucijos valdo šiuos fondus. Tikslinga 
apibrėžti Komisijos atliekamų tikrinimų 
pobūdį, detalizuoti jos atsakomybės už 
biudžeto vykdymą sąlygas ir aiškiai 
nustatyti valstybių narių bendradarbiavimo 
įpareigojimus;

(30) BŽŪP priemonių ir veiksmų 
finansavimas bus vykdomas iš dalies 
taikant pasidalijamąjį valdymą. Siekdama 
užtikrinti patikimą Sąjungos fondų 
finansinį valdymą, Komisija turėtų 
privalomai tikrinti, kaip už išmokas 
atsakingos valstybių narių institucijos 
valdo šiuos fondus. Tikslinga apibrėžti 
pagrindines taisykles ir principus, kurių 
Komisija turėtų laikytis vykdydama 
patikrinimus, bei Komisijos atliekamų 
tikrinimų pobūdį, detalizuoti jos 
atsakomybės už biudžeto vykdymą sąlygas 
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ir aiškiai nustatyti valstybių narių 
bendradarbiavimo įpareigojimus;

Or. en

Pakeitimas 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad Komisija galėtų vykdyti savo 
įpareigojimą patikrinti, ar valstybėse narėse 
sukurtos ir tinkamai veikia Sąjungos 
išlaidų valdymo ir tikrinimo sistemos, 
turėtų būti numatyta nuostata, pagal kurią 
nepriklausomai nuo valstybių narių
vykdomo tikrinimo patikras atlieka 
Komisijos įgalioti asmenys, kurie prireikus 
gali prašyti valstybių narių padėti jiems 
atlikti savo darbą;

(31) kad Komisija galėtų vykdyti savo 
įpareigojimą patikrinti, ar valstybėse narėse 
sukurtos ir tinkamai veikia Sąjungos 
išlaidų valdymo ir tikrinimo sistemos, 
turėtų būti numatyta nuostata, atsižvelgiant 
į proporcingumo principą, patikimumo 
nacionaline kontrole laipsnį ir valdymo 
sistemomis laipsnį, bendrą nacionalinės 
kontrolės veiklą vykdant patikrinimus, 
kuriuos Komisija privalo atlikti, pagal 
kurią patikras atlieka Komisijos įgalioti 
asmenys, kurie prireikus gali prašyti 
valstybių narių padėti jiems atlikti savo 
darbą;

Or. en

Pakeitimas 129
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Komisija, kuri pagal Europos 
Sąjungos sutarties 17 straipsnį yra 
atsakinga už tinkamą Sąjungos teisės 
taikymą, turėtų nuspręsti, ar valstybių narių 
patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisės 
aktus. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta teisė pagrįsti savo sprendimus 
išmokėti išmokas, o valstybių narių ir 

(34) Komisija, kuri pagal Europos 
Sąjungos sutarties 17 straipsnį yra 
atsakinga už tinkamą Sąjungos teisės 
taikymą, turėtų nuspręsti, ar valstybių narių 
patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisės 
aktus, paremtus, kai tinkama, realios 
rizikos Žemės ūkio fondams vertinimu.
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
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Komisijos nesutarimo atveju turėtų būti 
ieškoma bendro sutarimo. Siekiant 
valstybėms narėms suteikti teisines ir 
finansines garantijas dėl praeityje patirtų 
išlaidų, turėtų būti nustatytas maksimalus 
laikotarpis, per kurį Komisija gali 
nuspręsti, kokios finansinės pasekmės 
laukia nesilaikant taisyklių. Su EŽŪFKP 
susijusi atitikties patvirtinimo procedūra 
turėtų atitikti Komisijos atliekamų 
finansinių pataisų nuostatas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. CR/xxx 2 dalyje.

teisė pagrįsti savo sprendimus išmokėti 
išmokas, o valstybių narių ir Komisijos 
nesutarimo atveju turėtų būti ieškoma 
bendro sutarimo. Siekiant valstybėms 
narėms suteikti teisines ir finansines 
garantijas dėl praeityje patirtų išlaidų, 
turėtų būti nustatytas maksimalus 
laikotarpis, per kurį Komisija gali 
nuspręsti, kokios finansinės pasekmės 
laukia nesilaikant taisyklių. Su EŽŪFKP 
susijusi atitikties patvirtinimo procedūra 
turėtų atitikti Komisijos atliekamų 
finansinių pataisų nuostatas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. CR/xxx 2 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 130
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) valstybių narių vykdomos 
susigrąžinimo procedūros gali tęstis keletą 
metų neturint garantijų, kad jos bus 
veiksmingos. Šių procedūrų įgyvendinimo 
išlaidos taip pat gali būti neproporcingos 
sumoms, kurios yra ar gali būti surinktos. 
Todėl tam tikrais atvejais valstybėms
narėms turėtų būti leista sustabdyti 
susigrąžinimo procedūras;

(36) valstybių narių vykdomos 
susigrąžinimo procedūros gali tęstis keletą 
metų neturint garantijų, kad jos bus 
veiksmingos. Šių procedūrų įgyvendinimo 
išlaidos taip pat gali būti neproporcingos 
sumoms, kurios yra ar gali būti surinktos. 
Tai pasakytina ir apie neteisėtai išmokėtų 
sumų ir palūkanų, esančių žemiau tam 
tikrų de minimis ribų, susigrąžinimą. Ir 
čia reikia išlaikyti subalansuotą išlaidų ir 
naudos santykį. Todėl tam tikrais atvejais 
valstybėms narėms turėtų būti leista 
sustabdyti susigrąžinimo procedūras;

Or. de

Pagrindimas

Mažų sumų grąžinimas kainuoja pakankamai brangiai. Todėl sumų, mažesnių nei nustatyta 
de minimis riba nereikėtų grąžinti, siekiant palaikyti išlaidų veiksmingumą.
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Pakeitimas 131
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų imtis priemonių, užtikrinančių, 
kad EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojami sandoriai iš tiesų yra 
atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės 
narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems 
gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų 
nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai 
ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos;

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų imtis priemonių, užtikrinančių, 
kad EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojami sandoriai iš tiesų yra 
atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės 
narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems 
gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų 
nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai 
ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos. Siekiant užtikrinti ES politikos 
prioritetų ir tikslų derėjimą, į tai kas 
laikoma pavojingu Sąjungos biudžeto 
finansiniams interesams reikėtų įtraukti ir 
pavojų aplinkai bei viešajai sveikatai, nes 
su tuo susijusios išlaidos yra 
perduodamos kitoms viešosioms 
išlaidoms, įskaitant ir ES. Sumažinant 
papildomas išlaidas kitose srityse, būtų 
užtikrinamas viešųjų išlaidų 
veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 132
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
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principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės;

principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės. Siekiant ūkininkams duoti 
aiškią žinią, svarbu, kad ūkininkams 
perduotos arba tikrintojų nustatant 
finansavimui tinkamas sritis taikomos 
taisyklės būtų aiškinamos tokiu būdu, 
kuriuo nebūtų baudžiamos ypač 
ekologiško ūkininkavimo sistemos, o taip 
pat svarbu užtikrinti, kad dėl tokių 
patikrinimų nesusilpnėtų ūkininkavimo 
sistemų ekologinis aspektas arba 
biologinė įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
principais ir su proporcingų 
administracinių nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, įskaitant pagrindinius 
principus ir taikomus kriterijus, taip pat 
išmokų susigrąžinimo, sumažinimo ir 
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pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės;

neskyrimo taisyklės. Taip pat turėtų būti 
nustatytos reikalavimų, kurie nebūtinai 
susiję su pagalbos išmokomis, laikymosi 
patikrų taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 134
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės;

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
mažinimo kai klaidų lygis yra priimtinas, 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 135
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) šiuo reglamentu reikėtų numatyti 
paskatinimus valstybėms narėms mažinti 
vietoje atliekamas patikras, kai klaidų 
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lygis yra priimtinas. Tai ypač taikoma 
nuostatoms dėl integruoto kontrolės 
sistemos administravimo;

Or. pl

Pakeitimas 136
Janusz Wojciechowski
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) teisingos nuobaudų už neatitikimus 
ūkininkams sistemos pagalba turėtų būti 
išvengiama dvigubų nuobaudų ir 
administracinių nuobaudų pagal šį 
reglamentą, bei nuobaudų už
baudžiamąją veiklą pagal baudžiamąją 
teisę taikymo tuo pačiu metu, išskyrus 
tyčinio ir apgalvoto sukčiavimo atvejais;

Or. pl

Pakeitimas 137
Janusz Wojciechowski
Pasiūlymas dėl reglamento
38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38b) jokia administracinė bauda, 
įskaitant įpareigojimą grąžinti ūkininko 
gautas išmokas, neturėtų būti skiriama 
remiantis objektyviomis aplinkybėmis, 
kurioms ūkininkas neturi įtakos, ypač 
kalbant apie įvykius, kurių nebuvo galima 
numatyti;

Or. pl
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Pakeitimas 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos 
integruotos sistemos elementus, visų pirma 
nuostatas dėl kompiuterinės duomenų 
bazės, žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų 
arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas 
identifikavimo ir registravimo sistemos;

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos 
integruotos sistemos elementus, visų pirma 
nuostatas dėl kompiuterinės duomenų 
bazės, žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų 
arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas 
identifikavimo ir registravimo sistemos. 
Valstybės narės kurdamos tokias sistemas 
gali pasinaudoti technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos 
integruotos sistemos elementus, visų pirma 
nuostatas dėl kompiuterinės duomenų 
bazės, žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų 
arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas 
identifikavimo ir registravimo sistemos;

(41) tinkamu lygiu ir tuo pat metu 
tinkamai atsižvelgiant į būtinybę netaikyti 
bereikalingos administracinės naštos 
ūkininkams ir administracijai, reikėtų 
išlaikyti pagrindinius tos integruotos 
sistemos elementus, visų pirma nuostatas
dėl kompiuterinės duomenų bazės, žemės 
ūkio paskirties sklypų identifikavimo 
sistemos, pagalbos paraiškų arba mokėjimo 
prašymų ir teisių į išmokas identifikavimo 
ir registravimo sistemos; 

Or. en

Pakeitimas 140
Mairead McGuinness
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos 
integruotos sistemos elementus, visų pirma 
nuostatas dėl kompiuterinės duomenų 
bazės, žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų 
arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas 
identifikavimo ir registravimo sistemos;

(41) tinkamu lygiu ir tuo pat metu 
tinkamai atsižvelgiant į būtinybę netaikyti 
bereikalingos administracinės naštos 
ūkininkams ir administracijai, reikėtų 
išlaikyti pagrindinius tos integruotos 
sistemos elementus, visų pirma nuostatas 
dėl kompiuterinės duomenų bazės, žemės 
ūkio paskirties sklypų identifikavimo 
sistemos, pagalbos paraiškų arba mokėjimo 
prašymų ir teisių į išmokas identifikavimo 
ir registravimo sistemos; 

Or. en

Pakeitimas 141
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) reikėtų suteikti galimybę valstybėms 
narėms leisti pagalbos ar mokėjimų 
paraiškoms galioti keletą metų, ypač kai
atitinkami ūkininkai naudoja pastovius 
arba tradicinius žemės ūkio gamybos
metodus;

Or. pl

Pakeitimas 142
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Sąjungos paramos schemose 
numatytas išmokas, kurioms taikoma 
integruota sistema, kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos

(42) Sąjungos paramos schemose 
numatytas išmokas, kurioms taikoma 
integruota sistema, gavėjams išmokamos 
visos iš karto, atsižvelgdamos į šiame 
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gavėjams išmoka visas iš karto, 
atsižvelgdamos į šiame reglamente 
numatytus sumažinimus, ir nustatytu laiku. 
Siekiant lankstesnio tiesioginių išmokų 
valdymo, valstybėms narėms turėtų būti 
leista išmokas, kurioms taikoma integruota 
sistema, išmokėti dalimis ne daugiau kaip 
per du kartus per metus;

reglamente numatytus sumažinimus, ir 
nustatytu laiku. Siekiant lankstesnio 
tiesioginių išmokų valdymo, valstybėms 
narėms turėtų būti leista išmokas, kurioms 
taikoma integruota sistema, išmokėti 
dalimis ne daugiau kaip per du kartus per 
metus;

Or. en

Pakeitimas 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką 
taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos 
schemas ūkininkams bei iš dalies 
keičiančiu Reglamentus (EEB) 
Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) 
Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) 
Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) 
Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) 
Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/200125, kuris 
buvo pakeistas Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, nustatytas principas, pagal 
kurį visas tam tikros BŽŪP numatytos 
paramos išmokėjimas gavėjui turėtų būti 
siejamas su taisyklių, taikomų žemės 
valdymui, žemės ūkio gamybai ir veiklai, 
laikymusi. Tas principas vėliau buvo 
įtrauktas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendrą 

(50) 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką 
taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos 
schemas ūkininkams bei iš dalies 
keičiančiu Reglamentus (EEB) 
Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) 
Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) 
Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) 
Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) 
Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/200125, kuris 
buvo pakeistas Reglamentu (EB) 
Nr. 73/2009, nustatytas principas, pagal 
kurį visas tam tikros BŽŪP numatytos 
paramos išmokėjimas gavėjui turėtų būti 
siejamas su taisyklių, taikomų žemės 
valdymui, žemės ūkio gamybai ir veiklai, 
laikymusi. Tas principas vėliau buvo 
įtrauktas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendrą 
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bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentą). Pagal vadinamąją 
kompleksinės paramos sistemą valstybės 
narės nustato nuobaudas, kuriomis 
sumažinama arba neskiriama visa BŽŪP
numatyta parama arba jos dalis;

bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentą). Pagal vadinamąją 
kompleksinės paramos sistemą valstybės 
narės nustato administracines nuobaudas, 
kuriomis sumažinama arba neskiriama visa 
BŽŪP numatyta parama arba jos dalis, 
laikantis proporcingumo principo ir 
atsižvelgiant į pagrindinius šių nuobaudų 
klasifikavimo kriterijus, kaip nurodyta 
šiame reglamente;

Or. en

Pakeitimas 144
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) kompleksinės paramos sistema į 
BŽŪP įtraukiami pagrindiniai aplinkos, 
klimato kaitos prevencijos, geros agrarinės 
ir aplinkosaugos žemės būklės, žmonių, 
gyvūnų, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės standartai. Šia sąsaja siekiama 
prisidėti prie tvaraus žemės ūkio plėtros 
didinant paramos gavėjų informuotumą 
apie būtinybę laikytis šių pagrindinių 
standartų. Ja taip pat siekiama, kad BŽŪP 
labiau atitiktų visuomenės lūkesčius, 
derinant šią politiką su aplinkos, žmonių, 
gyvūnų, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės politika;

(51) kompleksinės paramos sistema į 
BŽŪP įtraukiami pagrindiniai aplinkos, 
klimato kaitos prevencijos, geros agrarinės 
ir aplinkosaugos žemės būklės, žmonių, 
gyvūnų, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės standartai. Šia sąsaja siekiama 
prisidėti prie tvaraus žemės ūkio plėtros 
didinant paramos gavėjų informuotumą 
apie būtinybę laikytis šių pagrindinių 
standartų. Ja taip pat siekiama, kad BŽŪP 
labiau atitiktų visuomenės lūkesčius, 
derinant šią politiką su aplinkos, žmonių, 
gyvūnų, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės politika. Vykdant BŽŪP reikia 
laikytis nekenkimo principo, t. y.:
tinkamas abipusis atitikimas ir privalomi 
ekologiniai reikalavimai turi būti tvarumo 
pagrindas, susitarimas su visuomene 
siekiant užtikrinti piliečius, kad valstybės 
lėšos išleidžiamos viešosioms gėrybėms, o 
ne sudaro papildomas aplinkos taršos 
valymo išlaidas, visuomenės sveikatos 
krizių nugalėjimas, mažesnio derlingumo 
ir produktyvumo sąnaudos ir t. t. Todėl 
tvarumo pagrindas turėtų būti taikomas 
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pasitelkiant abipusį atitikimą ir 
ekologinius reikalavimus, siekiant 
užtikrinti veiksmingą biudžeto 
panaudojimą ir sumažinti sąnaudas 
perkeliamas į kitas viešąsias išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Pirmiausia, bendrosios rinkos apžvalga jau pateikiama dalis teisinių reikalavimų, susijusių su 
aplinkos kokybe visuose aquis įstatymuose, todėl tinkamas abipusis atitikimas ir privalomi 
ekologiniai reikalavimai turi būti tvarumo pagrindas. Antra, sumažinant neigiamą išorinį 
poveikį, nekenkimo principas yra susijęs su biudžeto panaudojimu veiksmingumu ir viešųjų 
išlaidų veiksmingumu, o taip pat žemės ūkio ekosistemų pašarų, vandens ir energijos ciklų 
veiksmingumu.

Pakeitimas 145
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kompleksinės paramos sistema yra 
neatskiriama BŽŪP dalis, todėl ją reikėtų 
išsaugoti. Tačiau jos apimtis, kurią šiuo 
metu sudaro atskiri teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės standartų 
sąrašai, turėtų būti supaprastinta, kad būtų 
užtikrintas ir labiau regimas jos 
nuoseklumas. Šiuo tikslu reikalavimai ir 
standartai turėtų būti įtraukti į vieną sąrašą 
ir sugrupuoti pagal sritis ir problemas. 
Remiantis įgyta patirtimi taip pat pastebėta, 
kad keletas kompleksinės paramos 
reikalavimų nepakankamai susiję su 
ūkininkavimo veikla ar valdos plotu arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei paramos gavėjams. Todėl 
kompleksinės paramos apimtį šiuo 
atžvilgiu reikia pakoreguoti. Taip pat turėtų 
būti įtraukta nuostata dėl daugiamečių 
ganyklų išlaikymo 2014 m. ir 2015 m.

(52) kompleksinės paramos sistema yra 
neatskiriama BŽŪP dalis, todėl ją reikėtų 
išsaugoti. Tačiau jos apimtis, kurią šiuo 
metu sudaro atskiri teisės aktais nustatytų 
valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės standartų 
sąrašai, turėtų būti supaprastinta, kad būtų 
užtikrintas ir labiau regimas jos 
nuoseklumas, nesumažinant aplinkos 
kokybės. Šiuo tikslu reikalavimai ir 
standartai turėtų būti įtraukti į vieną sąrašą 
ir sugrupuoti pagal sritis ir problemas.
Remiantis įgyta patirtimi taip pat pastebėta, 
kad keletas kompleksinės paramos 
reikalavimų nepakankamai susiję su 
ūkininkavimo veikla ar valdos plotu arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei paramos gavėjams. Todėl 
kompleksinės paramos apimtį šiuo 
atžvilgiu reikia pakoreguoti. Taip pat turėtų 
būti įtraukta nuostata dėl daugiamečių 
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ganyklų sklypų išlaikymo;

Or. en

Pakeitimas 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) kad teisės aktais nustatyti valdymo 
reikalavimai būtų taikomi ūkiuose ir jais 
būtų užtikrinamos lygios visų ūkininkų 
galimybės, jie turi būti išsamiai įgyvendinti 
valstybėse narėse;

(53) kad teisės aktais nustatyti valdymo 
reikalavimai būtų taikomi ūkiuose ir jais 
būtų užtikrinamos lygios visų ūkininkų 
galimybės, jie turi būti išsamiai įgyvendinti 
valstybėse narėse. Komisija turėtų priimti 
taisyklių dėl gyvulių identifikavimo ir 
registravimo kompleksinei paramai gauti 
aiškinimo gaires. Tokiose gairėse turėtų 
atsispindėti, kad 100 % tikslumas dažnai 
yra neįmanomas, ypač elektroninių 
sistemų atveju, ir todėl į šias gaires turi 
būti įtraukiama tam tikra paklaida. Kai 
tinkama, pvz., elektroninių sistemų atveju, 
šiose gairėse turėtų būti numatytas 
lankstumas ūkių lygmeniu, kad būtų 
pasiekta reikalinga pusiausvyra tarp teisės 
aktų paskirties laikymosi ir proporcingų 
administracinių nuobaudų taikymo tik 
tiesiogiai ir neabejotinai paramos 
gavėjams priskirtino reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, ypač kai tai susiję su 
nuolatiniu naudojamos technologijos 
neveikim;

Or. en

Pagrindimas

Elektroninės identifikacijos sistemos dažnai nėra 100 % tikslios. Į tai turėtų būti 
atsižvelgiama visose Komisijos skelbiamose gairėse.

Pakeitimas 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vandens pagrindų direktyvą įtraukti kaip kompleksinės paramos reikalavimą yra netinkama, 
kadangi tos direktyvos tikslai nustatyti pagal vandens telkinių statusą, o ne pagal priemones, 



AM\910033LT.doc 33/169 PE492.777v02-00

LT

kurių turi imtis ūkininkai ar kiti subjektai. Būtų neįprasta Vandens pagrindų direktyvos 
problemą atskirame vandens telkinyje priskirti tik atskiram ūkininkui.

Pakeitimas 149
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
George Lyon
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus.
Pagal direktyvą reikalavimai ūkių 
lygmeniu bus pradėti taikyti ne vėliau kaip
2013 m. sausio 1 d.

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos gali būti taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus.
Komisija ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 
31 d. pateikia pasiūlymus dėl 
kompleksinės paramos taisyklių 
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pakeitimų, kad būtų imamasi šiuo 
klausimu tinkamų priemonių pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 151
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus.
Pagal direktyvą reikalavimai ūkių 
lygmeniu bus pradėti taikyti ne vėliau kaip 
2013 m. sausio 1 d.

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos pagal 
kompleksinės paramos tvarką, kai 
valstybės narės išsamiai jas įgyvendins ir 
visų pirma pagal jas ūkininkams nustatys 
aiškius įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 152
Herbert Dorfmann
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, nuostatos bus taikomos tik 
pagal kompleksinės paramos tvarką, kai 
visos valstybės narės išsamiai jas 
įgyvendins ir visų pirma pagal jas 
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ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus. 
Pagal direktyvą reikalavimai ūkių 
lygmeniu bus pradėti taikyti ne vėliau kaip 
2013 m. sausio 1 d.

ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus. 
Pagal direktyvą reikalavimai ūkių 
lygmeniu bus pradėti taikyti ne vėliau kaip 
2014 m. sausio 1 d.;

Or. de

Pakeitimas 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, nuostatos bus 
veiksmingai taikomos pagal kompleksinės 
paramos sistemą, tik kai visos valstybės 
narės išsamiai jas įgyvendins ir visų 
pirma pagal jas ūkininkams nustatys 
aiškius įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
laipsniškai taikyti remiantis atitinkamu 
tvarkaraščiu, o bendrieji integruoto 
kenkėjų valdymo principai bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 154
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, nuostatos bus 

Išbraukta.
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veiksmingai taikomos pagal kompleksinės 
paramos sistemą, tik kai visos valstybės 
narės išsamiai jas įgyvendins ir visų 
pirma pagal jas ūkininkams nustatys 
aiškius įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
laipsniškai taikyti remiantis atitinkamu 
tvarkaraščiu, o bendrieji integruoto 
kenkėjų valdymo principai bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 155
George Lyon
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, nuostatos bus
veiksmingai taikomos pagal kompleksinės 
paramos sistemą, tik kai visos valstybės 
narės išsamiai jas įgyvendins ir visų pirma 
pagal jas ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
laipsniškai taikyti remiantis atitinkamu 
tvarkaraščiu, o bendrieji integruoto 
kenkėjų valdymo principai bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, nuostatos gali būti
veiksmingai taikomos pagal kompleksinės 
paramos sistemą, tik kai visos valstybės 
narės išsamiai jas įgyvendins ir visų pirma 
pagal jas ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Komisija ne vėliau kaip
2015 m. gruodžio 31 d. pateikia 
pasiūlymus dėl kompleksinės paramos 
taisyklių pakeitimų, kad būtų imamasi 
šiuo klausimu tinkamų priemonių pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 156
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, nuostatos bus 
veiksmingai taikomos pagal kompleksinės 
paramos sistemą, tik kai visos valstybės 
narės išsamiai jas įgyvendins ir visų pirma 
pagal jas ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
laipsniškai taikyti remiantis atitinkamu 
tvarkaraščiu, o bendrieji integruoto kenkėjų 
valdymo principai bus pradėti taikyti ne 
vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo, nuostatos bus 
veiksmingai taikomos pagal kompleksinės 
paramos sistemą, kai valstybės narės 
išsamiai jas įgyvendins ir visų pirma pagal 
jas ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
laipsniškai taikyti remiantis atitinkamu 
tvarkaraščiu, o bendrieji integruoto kenkėjų 
valdymo principai bus pradėti taikyti ne 
vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) pagal Direktyvos 2000/60/EB 22 
straipsnį 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
direktyva 80/68/EEB dėl požeminio 
vandens apsaugos nuo tam tikrų 
pavojingų medžiagų keliamos taršos 
panaikinama 2013 m. gruodžio 23 d. 
Siekiant išlaikyti pagal kompleksinės 
paramos sistemą taikomas taisykles dėl 
požeminio vandens apsaugos, tikslinga 
belaukiant Direktyvos 2000/60/EB 
nuostatų įtraukimo į kompleksinės 
paramos tvarką pakoreguoti šios sistemos 
taikymo sritį ir apibrėžti geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
apimančius Direktyvos 80/68/EEB 4 ir 5 
straipsnių reikalavimus;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 158
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint 
atitikti kompleksinės paramos sistemos
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Visiems ūkiams 
turėtų būti privaloma laikytis
kompleksinės paramos sistemos, tačiau 
mokėjimo agentūros gali pasirinkti 
mažiems ūkiams, kurių rizikos lygis yra 
mažesnis, taikyti tinkamus rizikos 
faktorius, atsirandančius dėl jų mažesnio 
paviršiaus ploto;

Or. en

Pagrindimas

Visiems ūkiams turėtų būti privaloma laikyti kompleksinės paramos sistemos, t. y., TANVR 
yra paremti ES teise, taikoma visiems be išimties. Jei ji būtų netaikoma vietovėms, kuriose 
kyla didelė rizika aplinkai dėl blogo vandens ir dirvožemio valdymo, būtų toliau bloginama 
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aplinkos padėtis. Taip pat, kraštovaizdžio elementų saugojimas pagal GAAB yra svarbus 
mažų ūkių kraštovaizdžiams ir sistemoms. Smulkieji ūkininkai turi labiau nusistovėjusias 
ekologizavimo priemonių taisykles dėl rotacijos ir (arba) įvairinimo ribinių verčių.

Pakeitimas 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint 
atitikti kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę;

Or. en
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Pakeitimas 160
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint 
atitikti kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę; 

Or. en

Pagrindimas

Smulkiems ūkininkams neturi būti leidžiama nesilaikyti kompleksinės paramos sistemos dėl 
priežasčių, susijusių su konkurencingumu ir nuoseklumu.
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Pakeitimas 161
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint 
atitikti kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę;

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata yra prieštaringa, atsižvelgiant į tai, kad dėl supaprastinimo priežasčių 
smulkiesiems ūkininkams netaikomas reikalavimas taikyti kompleksinės paramos sistemą 
(visų pirmą patikrinimų ir nuobaudų požiūriu), tačiau jie vis tiek privalo laikytis sektoriui 
taikomų teisės aktų nuostatų.
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Pakeitimas 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint 
atitikti kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę;

Or. en

Pagrindimas

Visi ūkininkai turi padidinti savo aplinkosauginį veiksmingumą. Todėl tokių reikalavimų, 
kaip, pvz., vandens ir dirvožemio valdymas ir kraštovaizdžio elementų apsauga pagal GAAB, 
turi būti laikomasi nepaisant ūkio dydžio. Gali būti daromas neigiamas poveikis aplinkai, 
ypač ūkininkų, kurie turi mažai hektarų žemės, tačiau vykdo labai intensyvią produkciją, 
atveju arba regionuose, kuriuose yra didelė „smulkių ūkininkų“ koncentracija.
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Pakeitimas 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti 
kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės aktų 
nuostatų ir galimybės būti tikrinamiems bei 
rizikos susilaukti nuobaudų pagal tuos 
teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, rizika pagrįstos,
veiksmingos ir atgrasomosios. Jos turėtų 
būti taikomos nepažeidžiant kitų kitomis 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
nuostatomis numatytų nuobaudų. Siekiant 
nuoseklumo tikslinga atitinkamas Sąjungos 
nuostatas sujungti į vieną teisinę priemonę.
Ūkininkų, kurie dalyvauja smulkių 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, atveju pastangos, kurių 
reikia norint atitikti kompleksinės paramos 
sistemos reikalavimus, nusveria sistemos 
teikiamą naudą šiems ūkininkams. Todėl 
siekiant paprastumo šiems ūkininkams 
turėtų būti netaikoma kompleksinės 
paramos sistema ir baudos už 
kompleksinės paramos sistemos 
nesilaikymą turėtų būti taikomos tik 
atvejais, kai grubiai nesilaikoma teisės 
aktais nustatytų valdymo reikalavimų.
Tačiau tiems ūkininkams taikomos 
specialios nuostatos dėl kompleksinės 
paramos sistemos neturėtų paveikti šių 
ūkininkų įpareigojimų laikytis galiojančių 
žemės ūkio sektorių teisės aktų nuostatų ir 
galimybės būti tikrinamiems bei rizikos 
susilaukti nuobaudų pagal tuos teisės aktus, 
atlikus kontrolę, nepriklausomą nuo 
bendros žemės ūkio politikos;

Or. en
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Pakeitimas 164
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti 
kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti šių 
ūkininkų įpareigojimų laikytis galiojančių 
žemės ūkio sektorių teisės aktų nuostatų ir 
galimybės būti tikrinamiems bei rizikos 
susilaukti nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti 
kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą 
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti šių 
ūkininkų įpareigojimų laikytis galiojančių 
žemės ūkio sektorių teisės aktų nuostatų ir 
galimybės būti tikrinamiems bei rizikos 
susilaukti nuobaudų pagal tuos teisės aktus. 
Dėl smulkių netyčinių pažeidimų, 
susijusių su kompleksinės paramos 
sistemos patikrinimais, neturėtų būti 
skiriamos baudos, tik įspėjama ir kito 
patikrinimo metu tikrinama, ar laikomasi 
sistemos;

Or. en
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Pakeitimas 165
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) valstybės narės turėtų privalėti 
kasmet Europos Komisijai pranešti apie 
kompleksinės paramos ir ekologizavimo 
priemonių įgyvendinimą ir rezultatus, 
savo ruožtu Komisija turėtų Europos 
Parlamentui pateikti metinę ataskaitą apie 
valstybių narių priemonių efektyvumą 
sprendžiant ilgalaikius tvarumo iššūkius 
maisto gamybos sistemose;

Or. en

Pakeitimas 166
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) valstybės narės turėtų privalėti 
kasmet pranešti apie kompleksinės 
paramos ir ekologizavimo priemonių 
įgyvendinimą ir rezultatus. Remdamasi 
nacionalinėmis ataskaitomis Europos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui 
metinę ataskaitą apie šių priemonių 
poveikį žemės ūkio gamybai ir jų poveikį 
aplinkai valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi „ekologizavimas“ bus naujas aspektas, į kurį reikės atsižvelgti pagal kompleksinės 
paramos taisykles, tinkama, kad Komisija peržiūrėtų jų darną ir šiuo klausimų teiktų savo 
nuomonę Europos Parlamentui. Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 96 straipsnio 3 
dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 167
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar gavėjai laikosi 
įsipareigojimų. Jeigu valstybė narė 
nusprendžia pasinaudoti galimybe 
netaikyti išmokos mažinimo ar neskyrimo 
tais atvejais, kai atitinkama suma 
neviršija 100 EUR, kitais metais 
kompetentinga kontrolės institucija turėtų 
patikrinti dalį ūkininkų siekdama 
nustatyti, ar atitinkama neatitiktis 
taisyklėms ištaisyta;

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Išbraukus šią dalį valstybių narių naudojamos administracinės procedūros taps paprastesnės 
ir sumažės biudžetinės išlaidos.

Pakeitimas 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar gavėjai laikosi įsipareigojimų. 
Jeigu valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti galimybe netaikyti išmokos 
mažinimo ar neskyrimo tais atvejais, kai 
atitinkama suma neviršija 100 EUR, kitais 
metais kompetentinga kontrolės institucija 
turėtų patikrinti dalį ūkininkų siekdama 
nustatyti, ar atitinkama neatitiktis 

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar gavėjai laikosi įsipareigojimų. 
Jeigu valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti galimybe netaikyti išmokos 
mažinimo ar neskyrimo tais atvejais, kai 
atitinkama suma neviršija 100 EUR, kitais 
metais kompetentinga kontrolės institucija 
turėtų patikrinti dalį ūkininkų siekdama 
nustatyti, ar atitinkama neatitiktis 



AM\910033LT.doc 47/169 PE492.777v02-00

LT

taisyklėms ištaisyta; taisyklėms ištaisyta. Valstybės narės taip 
pat gali nustatyti išankstinio įspėjimo 
sistemą, taikomą pirmą kartą 
padaromiems nedideliems pažeidimams, 
siekiant, kad kompleksinės paramos 
sistema būtų priimtinesnė ūkininkų 
bendruomenėms ir kad ūkininkai būtų 
labiau įtraukti įgyvendinant jos 
reikalavimus. Šis įspėjimas turėtų būti 
daromas įspėjimo laišku, kurį gavęs 
paramos galėjas vykdytų taisomuosius 
veiksmus ir valstybė narė jį tikrintų kitais 
metais;

Or. en

Pakeitimas 169
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) euro perskaičiavimo į nacionalinę 
valiutą kursas operacijos vykdymo 
laikotarpiu gali varijuoti. Todėl 
atitinkamoms sumoms taikomas kursas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į įvykį, 
per kurį pasiekiamas ekonominis 
operacijos tikslas. Turėtų būti taikomas tos 
dienos, kurią įvyko tas operacinis įvykis, 
valiutos kursas. Būtina nurodyti šį 
operacinį įvykį arba atšaukti jo taikymą 
laikantis tam tikrų kriterijų, visų pirma 
atsižvelgiant į pinigų judėjimo spartą. Šios 
taisyklės nustatytos 1998 m. gruodžio 15 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2799/98, 
nustatančiu žemės ūkio politikos 
priemones dėl euro, ir jomis papildomos 
panašios Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 
nuostatos. Siekiant aiškumo ir racionalumo 
atitinkamos nuostatos turėtų būti 
integruotos į vieną teisės aktą. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 2799/98 turėtų būti 
panaikintas;

(65) euro perskaičiavimo į nacionalinę 
valiutą kursas operacijos vykdymo 
laikotarpiu gali varijuoti. Todėl 
atitinkamoms sumoms taikomas kursas 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į įvykį, 
per kurį pasiekiamas ekonominis 
operacijos tikslas. Turėtų būti taikomas tos 
dienos, kurią įvyko tas operacinis įvykis, 
valiutos kursas. Būtina nurodyti šį 
operacinį įvykį arba atšaukti jo taikymą 
laikantis tam tikrų kriterijų, visų pirma 
atsižvelgiant į pinigų judėjimo spartą.
Leidžiant nukrypti pagal šį reglamentą,
šios taisyklės nustatytos 1998 m. gruodžio 
15 d. Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 2799/98, nustatančiu žemės ūkio 
politikos priemones dėl euro, ir jomis 
papildomos panašios Reglamento (EB) 
Nr. 1290/2005 nuostatos. Siekiant aiškumo 
ir racionalumo atitinkamos nuostatos turėtų 
būti integruotos į vieną teisės aktą. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 2799/98 turėtų būti 
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panaikintas;

Or. en

Pakeitimas 170
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
65 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65a) taikant nukrypti leidžiančią 
nuostatą, valstybės narės gali eurais 
išreikštą paramos sumą konvertuoti į 
nacionalinę valiutą remdamosi paskutinių 
penkių metų valstybių narių centrinio 
banko (arba Europos Centrinio Banko) 
iki ketų, už kuriuos suteikiama parama, 
spalio 1 d. nustatytų didžiausių keitimo 
kurso verčių vidurkiu;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų suteikti daugiau lankstumo taikant valiutų keitimo kursus.

Pakeitimas 171
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) kiekviena BŽŪP numatyta priemonė 
turėtų būti stebima ir vertinama, kad būtų 
užtikrinta jos kokybė ir parodyti rezultatai. 
Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių 
sąrašas, o BŽŪP poveikį Komisija turėtų 
įvertinti atsižvelgdama į politikos tikslus. 
Komisija turėtų nustatyti bendrąją
stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be 
kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami 
duomenys, įskaitant valstybių narių 

(68) kiekviena BŽŪP numatyta priemonė 
turėtų būti stebima ir vertinama, kad būtų 
užtikrinta jos kokybė ir parodyti rezultatai. 
Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių 
sąrašas, o BŽŪP poveikį Komisija turėtų 
įvertinti atsižvelgdama į politikos tikslus. 
Komisija turėtų nustatyti bendrąją 
stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be 
kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami 
duomenys, įskaitant valstybių narių 
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pateikiamą informaciją, būtų prieinami 
laiku. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į 
duomenų poreikį ir potencialių duomenų 
šaltinių sinergiją. Be to, Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas – II dalis.“ 
pažymėta, kad visos Sąjungos biudžete su 
klimato politika susijusios išlaidos turėtų 
būti padidintos mažiausiai 20 proc., 
skiriant įvairių politikos krypčių įnašą. 
Todėl Komisija turėtų galėti įvertinti pagal 
BŽŪP teikiamos Sąjungos paramos 
poveikį siekiant klimato tikslų.

pateikiamą informaciją, būtų prieinami 
laiku. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į 
duomenų poreikį ir potencialių duomenų 
šaltinių sinergiją ir kaip galima daugiau 
remtis esamais duomenų šaltiniais. Be to, 
stebėsenos ir vertinimo sistemoje turi būti 
atsižvelgiama į BŽŪP struktūrą ir ši 
struktūra turi būti tinkamai atspindima. 
Antrojo ramsčio stebėsenos ir vertinimo 
sistema negali būti taikoma pirmajam 
ramsčiui, visų pirma dėl to, kad pirmasis 
ramstis apima sinergijų kūrimą, 
atsižvelgiant š palyginti vienodą 
priemonių pobūdį. Į tai turi būti tinkamai 
atsižvelgiama. Be to, Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas – II dalis.“ 
pažymėta, kad visos Sąjungos biudžete su 
klimato politika susijusios išlaidos turėtų 
būti padidintos mažiausiai 20 proc., 
skiriant įvairių politikos krypčių įnašą. 
Todėl Komisija turėtų galėti įvertinti pagal 
BŽŪP teikiamos Sąjungos paramos 
poveikį siekiant klimato tikslų;

Or. de

Pakeitimas 172
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) remiantis politikos suderinamumo 
vystymosi labui principu, turėtų būti 
nuolat vykdoma taip vadinamos 
„nekenkiančios“ BŽŪP įgyvendinimo 
stebėsena ir vertinamas jos poveikis 
besivystančių šalių, ypač mažiausiai 
išsivysčiusių šalių, maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam apsirūpinimo 
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maistu saugumui;

Or. en

Pakeitimas 173
Brian Simpson
Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) sujungtose bylose C–92/09 ir C–93/09 
paskelbtame sprendime Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas atitinkamas 
Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatas 
dėl valstybių narių įpareigojimo skelbti 
informaciją apie fizinius asmenis, kurie 
gauna pagalbą iš Europos žemės ūkio 
fondų, paskelbė negaliojančiomis. Kadangi 
fiziniai asmenys yra suinteresuoti, kad jų 
asmens duomenys būtų apsaugoti, ir 
siekiant suderinti įvairius Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 259/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl 
informacijos apie Europos žemės ūkio 
garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
paramos gavėjus skelbimo taikymo 
taisyklės, numatyto įpareigojimo skelbti 
informaciją apie fondų lėšų gavėjus tikslus, 
tas reglamentas buvo iš dalies pakeistas 
aiškiai nurodant, kad šis įpareigojimas 
netaikomas fiziniams asmenims. Prieš
Europos Parlamentui ir Tarybai priimant
naujas taisykles atsižvelgiant į Teismo 
išreikštą prieštaravimą, turėtų būti atlikta 
išsami analizė ir vertinimas siekiant rasti 
tinkamiausią būdą suderinti gavėjų teisę į
asmens duomenų apsaugą ir skaidrumo
būtinybę. Belaukiant tos analizės ir 
vertinimo rezultatų turėtų galioti 
dabartinės nuostatos dėl informacijos apie 
Europos žemės ūkio fondų lėšų gavėjus 
skelbimo;

(70) sujungtose bylose C–92/09 ir C–93/09 
paskelbtame sprendime Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas atitinkamas 
Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatas 
dėl valstybių narių įpareigojimo skelbti 
informaciją apie fizinius asmenis, kurie
gauna pagalbą iš Europos žemės ūkio 
fondų, paskelbė negaliojančiomis. Kadangi 
fiziniai asmenys yra suinteresuoti, kad jų 
asmens duomenys būtų apsaugoti, ir 
siekiant suderinti įvairius Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 259/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl 
informacijos apie Europos žemės ūkio 
garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
paramos gavėjus skelbimo taikymo 
taisyklės, numatyto įpareigojimo skelbti 
informaciją apie fondų lėšų gavėjus tikslus, 
tas reglamentas buvo iš dalies pakeistas 
aiškiai nurodant, kad šis įpareigojimas 
netaikomas fiziniams asmenims. Europos
Parlamentas ir Taryba, atsižvelgdami į 
Teismo išreikštus prieštaravimus, turėtų 
priimti naujas taisykles, kuriomis teisė į 
asmens duomenų apsaugą būtų 
suderinama su Europos Sąjungos fondų
skaidrumo poreikiu;
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Or. en

Pagrindimas

Mokesčių mokėtojai turi teisę žinoti, kiek išleidžiama viešųjų lėšų, todėl didesnis BŽŪP 
skaidrumas yra labai svarbus ir ji bus galingas saugiklis prieš ES lėtų švaistymą, sukčiavimą 
ir piktnaudžiavimą.

Pakeitimas 174
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pažangios tvaraus ūkininkavimo sistemos 
– ūkininkavimo sistemos, kurias taikant 
vykdoma veikla pranoksta pagrindines 
kompleksinės paramos taisykles ir nuolat 
daro pažangą maisto medžiagų, vandens 
ciklo ir energijos srautų valdymo srityje, 
kad būtų sumažintas poveikis aplinkai ir 
neatsinaujinančių išteklių eikvojimas ir 
gamybos sistemoje būtų išsaugota didelė 
pasėlių, gyvūnų ir gamtinė įvairovė.

Or. en

Pakeitimas 175
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

netvaraus ūkininkavimo sistemos –
ūkininkavimo ar gyvulių auginimo 
praktika, kurią taikant savaime kyla 
pavojus pažeisti arba nuolat smarkiai 
pažeidžiamos kompleksinės paramos 
taisyklės aplinkos apsaugos ir 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos 
srityse, dėl netinkamai tvarkomų 
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maistinių medžiagų ir dėl to teršiamo 
vandens, pernelyg didelio gyvulių tankio 
turimiems hektarams, didelės 
priklausomybės nuo išorės energijos, 
vandens, biocidų ir maistinių medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 176
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdoma 
ūkininkavimo veikla ir kurių žemės ūkio 
paskirties žemė dėl savo savybių, kaip 
tikėtina, sudaro palankias sąlygas didelei 
biologinei įvairovei ar saugomoms rūšims 
ir buveinėms. Šioms sistemoms būdinga 
nedidelio intensyvumo ūkinė veikla ir 
didelė dalis natūralios ar pusiau 
natūralios augalijos. Joms taip pat gali 
būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 177
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

necheminiai metodai – alternatyvūs
augalų apsaugos metodai, kurių 
pagrindas – žemdirbystės kenkėjų 
kontrolės metodai, nurodyti Direktyvos 
2009/128/EB III priedo 1 punkte arba 
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fiziniai, mechaniniai ar biologiniai 
kenkėjų kontrolės metodai;

Or. en

Pakeitimas 178
Michel Dantin
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didelės valdos dalies eksproprijavimas, 
jei tai negalėjo būti numatyta paraiškos 
pateikimo dieną.

f) visos valdos ar jos dalies 
eksproprijavimas, jei tai negalėjo būti 
numatyta paraiškos pateikimo dieną, arba 
žemės grąžinimas savininkui.

Or. fr

Pakeitimas 179
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. žemės ūkio sektorių teisės aktai – visi 
taikytini aktai, priimti remiantis Sutarties 
43 straipsniu pagal bendrą žemės ūkio 
politiką ir, atitinkamais atvejais, visi 
deleguotieji aktai arba įgyvendinimo 
aktai, priimti remiantis tais aktais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo į šį pagrindinį aktą turėtų būti įtraukta žemės ūkio sektorių teisės 
aktų apibrėžtis.

Pakeitimas 180
Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis atitinkamai 
gali būti tiesiogiai, Komisijos iniciatyva ir
(arba) jos vardu finansuojamos 
parengiamosios, stebėsenos, 
administracinės ir techninės paramos, taip 
pat vertinimo, audito ir tikrinimo 
priemonės, reikalingos bendrai žemės ūkio 
politikai įgyvendinti. Šias priemones visų 
pirma sudaro:

EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis atitinkamai 
gali būti tiesiogiai, Komisijos iniciatyva ir
(arba) jos vardu, taip pat valstybių narių 
iniciatyva finansuojamos parengiamosios, 
stebėsenos, administracinės ir techninės 
paramos, taip pat vertinimo, audito ir 
tikrinimo priemonės, reikalingos bendrai 
žemės ūkio politikai įgyvendinti.

Or. it

Pakeitimas 181
Salvatore Caronna
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis atitinkamai 
gali būti tiesiogiai, Komisijos iniciatyva ir 
(arba) jos vardu finansuojamos 
parengiamosios, stebėsenos, 
administracinės ir techninės paramos, taip 
pat vertinimo, audito ir tikrinimo 
priemonės, reikalingos bendrai žemės ūkio 
politikai įgyvendinti. Šias priemones visų 
pirma sudaro:

EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis atitinkamai 
gali būti tiesiogiai, Komisijos iniciatyva ir
(arba) jos vardu, taip pat valstybių narių 
iniciatyva finansuojamos parengiamosios, 
stebėsenos, administracinės ir techninės 
paramos, taip pat vertinimo, audito ir 
tikrinimo priemonės, reikalingos bendrai 
žemės ūkio politikai įgyvendinti. Šias 
priemones visų pirma sudaro:

Or. it

Pakeitimas 182
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – tai paskirti valstybių Mokėjimo agentūros – tai paskirti valstybių 
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narių departamentai arba įstaigos, 
atsakingos už 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 
straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 
kontrolę.

narių departamentai arba įstaigos, 
atsakingos už 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 
straipsnyje visų nurodytų išlaidų bendrą
valdymą ir kontrolę.

Or. de

Pagrindimas

Jei mokėjimo agentūra yra pripažinta, ji privalo atlikti administracinį darbą, susijusį su 
abiem ramsčiais. Dabartinė administracinė tvarka subsidijų sistemos nepadarė efektyvesnės.

Pakeitimas 183
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – tai paskirti
valstybių narių departamentai arba įstaigos, 
atsakingos už 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 
straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 
kontrolę.

Mokėjimo agentūros – tai valstybių narių 
departamentai arba įstaigos, atsakingos už 
4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje 
nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išaiškinti, kad už šias užduotis atsakinga mokėjimo agentūra nėra 
atsakinga vien tik už šias užduotis, ką galėtų reikšti žodis „paskirti“. Šiuo pakeitimu siekiama 
suderinti tekstą su Finansiniu reglamentu.

Pakeitimas 184
George Lyon
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – tai paskirti
valstybių narių departamentai arba įstaigos, 
atsakingos už 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 
straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 

Mokėjimo agentūros – tai valstybių narių 
departamentai arba įstaigos, atsakingos už 
4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje 
nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.
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kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „paskirti“ galėtų būti suprastas, kad departamentas ar įstaiga būtų atsakingi tik už 
šių užduočių vykdymą, nors prasmė, kurią norima išreikšti, yra, kad tik šis atskiras 
departamentas bus už jas atsakingas.

Pakeitimas 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių užduočių, išskyrus mokėjimą,
vykdymas gali būti deleguojamas.

Šių užduočių vykdymas gali būti 
deleguojamas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama deleguoti mokėjimų vykdymą, su sąlyga, kad atsakinga institucija arba 
departamentas išlaikytų bendrą atsakomybę už šias užduotis.

Pakeitimas 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
savo konstitucines nuostatas, apriboja savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių iki
vienos vienai valstybei narei arba, 
atitinkamais atvejais, vienam regionui. 
Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės akredituoja dar ir nacionalinio 
lygmens mokėjimo agentūrą, skirtą toms 
pagalbos schemoms, kurios pagal savo 
pobūdį turi būti valdomos nacionaliniu 

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
savo konstitucines nuostatas, apriboja savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių iki
mažiausio skaičiaus, kurio reikia 
užtikrinti, kad 4 ir 5 straipsniuose 
nurodytos išlaidos būtų daromos 
patikimomis administracinėmis ir 
apskaitos sąlygomis.
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lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 187
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo, pagrindinių sandorių 
teisėtumo bei reguliarumo ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymosi;

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo, remiantis išmatuojamais 
veiklos efektyvumo kriterijais ir
pagrindinių sandorių teisėtumo bei 
reguliarumo;

Or. de

Pagrindimas

Nuoroda į patikimo finansų valdymo principo laikymąsi turėtų būti išbraukta, kadangi šis 
klausimas aptariamas Finansinio reglamento peržiūros kontekste.

Pakeitimas 188
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo, pagrindinių sandorių 
teisėtumo bei reguliarumo ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymosi;

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo ir pagrindinių sandorių 
teisėtumo bei reguliarumo;

Or. de
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Pagrindimas

Finansiniame reglamente nėra nustatytas reikalavimas, kad sertifikavimo įstaiga turėtų 
įvertinti patikimo finansų valdymo principo laikymąsi. Atitinkamai šis reikalavimas neturėtų 
būti nustatytas ir šiame reglamente.

Pakeitimas 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo, pagrindinių sandorių 
teisėtumo bei reguliarumo ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymosi;

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo ir pagrindinių sandorių 
teisėtumo bei reguliarumo;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukus šį naują reikalavimą į valdymo patikimumo deklaraciją reikštų mokėjimo agentūrai 
sukurti didesnę administracinę naštą; jis turėtų būti arba išbrauktas, arba procedūros turėtų 
būti kuo labiau supaprastintos.

Pakeitimas 190
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu akredituota daugiau kaip viena 
mokėjimo agentūra, valstybė narė paskiria 
įstaigą (toliau – koordinavimo įstaiga), 
kuriai paveda šias užduotis:

Jeigu, remiantis valstybės narės 
konstitucine sistema, akredituota daugiau 
kaip viena mokėjimo agentūra, valstybė 
narė paskiria įstaigą (toliau – koordinavimo 
įstaiga), kuriai paveda šias užduotis:

Or. de
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Pakeitimas 191
Albert Deß
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad bendro pobūdžio 
pažeidimų atvejais būtų imtasi taisomųjų 
veiksmų ir kad Komisija būtų 
informuojama apie jų eigą;

c) atitinkamais atvejais imtis veiksmų 
arba juos koordinuoti veiksmus 
sprendžiant bendro pobūdžio pažeidimų
atvejus ir informuoti Komisiją apie
tolesnius veiksmus;

Or. de

Pakeitimas 192
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad bendro pobūdžio 
pažeidimų atvejais būtų imtasi taisomųjų 
veiksmų ir kad Komisija būtų 
informuojama apie jų eigą;

c) atitinkamais atvejais imtis veiksmų 
arba juos koordinuoti veiksmus 
sprendžiant bendro pobūdžio pažeidimų
atvejus ir informuoti Komisiją apie
tolesnius veiksmus;

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama tiksliau aprašyti, kokį vaidmenį šioje situacijoje turėtų atlikti 
koordinavimo įstaiga.

Pakeitimas 193
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos 
taisyklių taikymą.

d) skatinti nuoseklų Sąjungos taisyklių 
taikymą.
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Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama tiksliau aprašyti, kokį vaidmenį šioje situacijoje turėtų atlikti 
koordinavimo įstaiga.

Pakeitimas 194
Giovanni La Via
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu akredituota daugiau kaip viena 
mokėjimo agentūra, valstybė narė paskiria
įstaigą (toliau – koordinavimo įstaiga), 
kuriai paveda šias užduotis:

Jeigu, remiantis valstybės narės 
konstitucine sistema, akredituota daugiau 
kaip viena mokėjimo agentūra, valstybė 
narė parenka įstaigą (toliau –
koordinavimo įstaiga), kuriai paveda šias 
užduotis:

Or. en

Pakeitimas 195
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtiniausių sąlygų, taikomų 
akredituojant koordinavimo įstaigas, taip 
pat akreditacijos suteikimo ir jos 
atšaukimo tvarkos taisyklių.

Išbraukta.

Or. lv

Pakeitimas 196
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) mokėjimo agentūrų įpareigojimais dėl 
valstybės intervencijos priemonių, tai pat 
jų valdymo ir kontrolės atsakomybės 
apimtimi;

Or. de

Pakeitimas 197
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) koordinavimo įstaigų veikimo ir 
informacijos perdavimu Komisijai pagal 7 
straipsnio 4 dalį.

Or. de

Pakeitimas 198
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles, susijusias su:

Išbraukta.

a) mokėjimo agentūrų įpareigojimais dėl 
valstybės intervencijos priemonių, tai pat 
jų valdymo ir kontrolės atsakomybės 
apimtimi;
b) koordinavimo įstaigų veikimo ir 
informacijos perdavimu Komisijai pagal 7 
straipsnio 4 dalį.
Pirmoje dalyje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
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Or. de

Pagrindimas

Šis sprendimas nėra vien tik techninis.

Pakeitimas 199
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Sertifikavimo įstaigos
1. Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės 
narės paskirta viešoji arba privati audito 
įstaiga, kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros 
metinių finansinių ataskaitų išsamumas, 
tikslumas ir teisingumas, tinkamas jos 
vidaus kontrolės sistemų veikimas, 
pagrindinių sandorių teisėtumas bei 
reguliarumas ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymasis.
Veiklos požiūriu ji yra nepriklausoma tiek 
nuo atitinkamos mokėjimo agentūros, tiek 
nuo tą agentūrą akreditavusios 
institucijos.
2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso 
ir konkrečių užduočių, įskaitant jų 
atliekamas patikras, sertifikatų išdavimą 
ir ataskaitų bei pridėtinių dokumentų 
rengimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. lv
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Pakeitimas 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas.

Or. es

Pagrindimas

Dėl šio pasiūlymo gali padidėti darbo krūvis ir todėl nerimą kelia sąnaudų ir naudos santykis. 
Deklaracijoje turėtų būti pateikta vykdytino darbo vertinimo informacija. Todėl Komisija 
turėtų pateikti pasiūlymus šiam klausimui spręsti.

Pakeitimas 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę, parengtą pagal 
tarptautiniu mastu pripažintus audito 
standartus, dėl valdymo patikinimo 
deklaracijos, kurioje patvirtinamas 
mokėjimo agentūros metinių finansinių 
ataskaitų išsamumas, tikslumas ir 
teisingumas, tinkamas jos vidaus kontrolės 
sistemų veikimas, pagrindinių sandorių 
teisėtumas bei reguliarumas ir patikimo 
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finansų valdymo principo laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi institucijos neturi aiškių gairių, kaip parengti nuomonę, ją reikia rengti, 
vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažintais standartais, nes tai valstybės narėms suteiks 
aiškius nurodymus, kaip tai padaryti, ir procesas bus nuoseklesnis.

Pakeitimas 202
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai tik valstybės 
narės paskirta viešoji arba privati audito 
įstaiga, kuri teikia nuomonę, laikantis 
tarptautiniu mastu pripažintų audito 
standartų, dėl valdymo patikinimo 
deklaracijos, kurioje patvirtinamas 
mokėjimo agentūros metinių finansinių 
ataskaitų išsamumas, tikslumas ir 
teisingumas, tinkamas jos vidaus kontrolės 
sistemų veikimas, pagrindinių sandorių 
teisėtumas bei reguliarumas ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymasis. Šioje 
nuomonėje privaloma nurodyti, ar 
prašymams, pateiktiems dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, išduotos pagal 7 
straipsnio 3 dalies b punktą, buvo 
prieštarauta.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimai, pateikiami sertifikavimo įstaigai, privalo būti aiškūs. Valstybinės audito 
įstaigos paskyrimą nebūtinai reglamentuoja viešųjų pirkimų taisyklės.

Pakeitimas 203
Sandra Kalniete
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
atrinkta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia pagal tarptautiniu mastu 
priimtinus audito standartus rengiamą,
pagal rizika pagrįstą kontrolę ir 
atsižvelgiant į valstybių narių ankstesnės 
veiklos rezultatus rengiamą nuomonę dėl 
mokėjimo agentūros metinių finansinių 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo sukurtų kontrolės 
sistemų veikimo ir pagrindinių sandorių 
teisėtumo bei tvarkingumo. Šioje 
nuomonėje, be kita ko, nurodoma, ar 
atlikus patikrinimą galima suabejoti 
7 straipsnio 3 dalies b punkte minimoje 
valdymo patikinimo deklaracijoje 
pateiktais teiginiais.

Or. en
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Pakeitimas 205
Michel Dantin, Jim Higgins
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymasis.

Or. fr

Pakeitimas 206
Katarína Neveďalová
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas ir tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, patikimo 
finansų valdymo principo laikymasis.

Or. sk
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Pakeitimas 207
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas.

Or. de

Pagrindimas

Finansiniame reglamente nėra nustatytas reikalavimas, kad sertifikavimo įstaiga turėtų 
įvertinti patikimo finansų valdymo principo laikymąsi.

Pakeitimas 208
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant laikytis proporcingumo 
principo ir mažinti administracinę naštą, 
sertifikavimo įstaiga:
a) sujungia kaip gali daugiau pavyzdžių ir 
didina tikrinamų sandorių veiksmingumą, 
įskaitant patikras vietoje; ir
b) atrenka mažiausius populiacijų 
skaičius ir sandorius, būtinus tikrinimui, 
siekiant suteikti būtiną patikinimo lygį.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama sumažinti administracinę naštą ir finansinį šio straipsnio 
įgyvendinimo poveikį.

Pakeitimas 209
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso ir 
konkrečių užduočių, įskaitant jų atliekamas 
patikras, sertifikatų išdavimą ir ataskaitų 
bei pridėtinių dokumentų rengimą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso ir
konkrečių užduočių, įskaitant jų atliekamas 
patikras pagal vieną integruotą imtį, 
sertifikatų išdavimą ir ataskaitų bei 
pridėtinių dokumentų rengimą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad atsakingai įstaigai tenkanti našta būtų mažiausia, audito metodologiją 
reikėtų pagrįsti vienintele integruota imtimi.

Pakeitimas 210
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso ir 
konkrečių užduočių, įskaitant jų atliekamas 
patikras, sertifikatų išdavimą ir ataskaitų 
bei pridėtinių dokumentų rengimą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

2. Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos taisyklės dėl sertifikavimo 
įstaigų statuso ir konkrečių užduočių, 
įskaitant jų atliekamas patikras, sertifikatų 
išdavimą ir ataskaitų bei pridėtinių 
dokumentų rengimą.
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Or. de

Pagrindimas

Šis sprendimas nėra vien tik techninis; tai – nuostatos perskirstymas.

Pakeitimas 211
George Lyon
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso ir 
konkrečių užduočių, įskaitant jų atliekamas 
patikras, sertifikatų išdavimą ir ataskaitų 
bei pridėtinių dokumentų rengimą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso ir
konkrečių užduočių, įskaitant jų atliekamas 
patikras pagal vieną integruotą imtį, 
sertifikatų išdavimą ir ataskaitų bei 
pridėtinių dokumentų rengimą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad audito įstaigoms, mokėjimo agentūroms ir ūkininkams tenkanti našta 
būtų mažiausia, todėl audito metodologiją reikėtų pagrįsti vienintele integruota imtimi.

Pakeitimas 212
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl sertifikatų ir ataskaitų, 
kurias parengia sertifikavimo įstaigos 
kartu su pridėtiniais dokumentais. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
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Or. de

Pakeitimas 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato paramos gavėjų 
konsultavimo žemės ir ūkio valdymo 
klausimais sistemą (toliau – ūkių 
konsultavimo sistema), valdomą vienos ar 
kelių paskirtų įstaigų. Paskirtoji įstaiga gali 
būti viešoji arba privati.

1. Valstybės narės nustato paramos gavėjų 
konsultavimo žemės, ūkio ir ūkio rizikos 
valdymo klausimais sistemą (toliau – ūkių 
konsultavimo sistema), valdomą vienos ar 
kelių paskirtų įstaigų, kurios turi būti 
akredituojamos pagal būtiniausią 
kvalifikaciją, kurią nustato Komisija 
pagal 111 straipsnį priimdama 
deleguotuosius aktus. Paskirtoji įstaiga 
gali būti viešoji arba privati.

Or. en

Pakeitimas 214
Rareş-Lucian Niculescu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės aktais nustatytus geros agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės reikalavimus 
ir standartus, nustatytus VI antraštinės 
dalies I skyriuje;

a) Įsipareigojimus ūkių lygmeniu, 
susidarančius dėl teisės aktais nustatytų 
geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės 
būklės reikalavimų ir standartų, nustatytų 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 215
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) klimatui ir aplinkai palankią žemės 
ūkio praktiką, kaip nustatyta Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx [DP] III antraštinės 
dalies 2 skyriuje, ir žemės ūkio paskirties 
žemės priežiūrą, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 4 
straipsnio 1 dalies c punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Rareş-Lucian Niculescu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie Europos inovacijų 
partnerystės tinklo veiklos grupių veiklą, 
didžiausią dėmesį skiriant žemės ūkio 
veiklai, nukreiptai į inovacijas

Or. en

Pakeitimas 217
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant suteikti galimybė valstybėms narėms ūkių konsultavimo paslaugas pritaikyti prie 
savo konkrečių aplinkybių, reikalavimai, nurodyti 2 punkto c pastraipoje turi būti įtraukti į 3 
dalį. 

Pakeitimas 218
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kokiais veiksmais prisitaikoma prie klimato kaitos ir saugoma 
biologinė įvairovė, taip pat kas turima omenyje kalbant apie tvarią ekonominės veiklos plėtrą. 
Todėl siūloma 3 dalyje minimą privalomą konsultavimo sistemą taikyti pasirinktinai.
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Pakeitimas 220
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 221
Rareş-Lucian Niculescu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 

Išbraukta.
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reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Or. es

Pakeitimas 223
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

c) bent jau su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga ir veiksmingu 
maistingųjų medžiagų ciklu, dirvožemio 
būkle, gyvūnų bei augalų ligomis ir 
inovacijomis susijusius reikalavimus arba 
veiksmus, kurie nurodyti šio reglamento 
I priede;

Or. en

Pakeitimas 224
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės, nurodytos Reglamento 
xxx/xxx [RD] 29 straipsnyje

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės pagal antrąjį ramstį privalo suteikti agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemones ir todėl ūkių konsultavimo sistemoje ūkininkai turėtų būti visapusiškai remiami 
pasirrinkti šį būdą. Priemonių ir jos teikiamos naudos propagavimas taip pat padeda 
ūkininkams jas įsisavinti ir tuo būdu kurti tvaraus ūkininkavimo sistemas.
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Pakeitimas 225
Spyros Danellis
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės, nurodytos Reglamento 
xxx/xxx [RD] 29 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 226
Satu Hassi, Bas Eickhout
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx [RD] 29 straipsnyje

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės pagal antrąjį ramstį privalo suteikti agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemones ir todėl ūkių konsultavimo sistemoje ūkininkai turėtų būti visapusiškai remiami 
pasirinkti šį būdą. Priemonių ir jos teikiamos naudos propagavimas taip pat padeda 
ūkininkams jas įsisavinti ir tuo būdu kurti tvaresnio ūkininkavimo sistemas.

Pakeitimas 227
Spyros Danellis
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) bent jau Reglamente (EB) 
Nr. 834/2007 nurodyto ekologinio 
ūkininkavimo ekonominės veiklos 



PE492.777v02-00 76/169 AM\910033LT.doc

LT

aplinkosauginis veiksmingumas ir tvari 
plėtra;

Or. en

Pakeitimas 228
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) patarimais dėl integruotos kenkėjų 
kontrolės ir necheminių metodų taikymo

Or. en

Pagrindimas

necheminiai metodai – alternatyvūs augalų apsaugos metodai, kurių pagrindas –
žemdirbystės kenkėjų kontrolės metodai, nurodyti Direktyvos 2009/128/EB III priedo 1 punkte 
arba fiziniai, mechaniniai ar biologiniai kenkėjų kontrolės metodai.

Pakeitimas 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kokiais veiksmais prisitaikoma prie klimato kaitos ir saugoma 
biologinė įvairovė, taip pat kas turima omenyje kalbant apie tvarią ekonominės veiklos plėtrą. 
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Todėl siūloma 3 dalyje minimą privalomą konsultavimo sistemą taikyti pasirinktinai.

Pakeitimas 230
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti galimybė valstybėms narėms ūkių konsultavimo paslaugas pritaikyti prie 
savo konkrečių aplinkybių, reikalavimai, nurodyti 2 punkto d pastraipoje, turi būti įtraukti į 3 
dalį. 

Pakeitimas 231
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 232
Peter Jahr, Albert Deß
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 233
George Lyon, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mažos ir kitokios rūšies valdos neturėtų būti skirtingai vertinamos prieigos prie ekonominių 
patarimų atžvilgiu.

Pakeitimas 234
Brian Simpson
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 

Išbraukta.



AM\910033LT.doc 79/169 PE492.777v02-00

LT

ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 235
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 237
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 238
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, visų pirma smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
dalyvaujančių ūkių, ekonominės veiklos 
plėtrą.

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, visų pirma smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
dalyvaujančių ūkių, ekonominės veiklos 
plėtrą ir aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 239
Satu Hassi, Bas Eickhout
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, visų pirma smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
dalyvaujančių ūkių, ekonominės veiklos 
plėtrą.

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, visų pirma smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
dalyvaujančių ūkių, ekonominės veiklos 
plėtrą ir aplinkosauginį veiksmingumą.
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Or. en

Pakeitimas 240
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) principų, susijusių su apskaita, 
verslininkyste ir ekonominių išteklių 
tvariu valdymu, skatinimas ir 
įgyvendinimas.

Or. pl

Pakeitimas 241
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ekologinio ūkininkavimo ekonominės 
veiklos aplinkosauginis veiksmingumas ir 
tvari plėtra ne mažiau kaip pagal 
standartus, nurodytus Reglamente (EB) 
Nr. 834/2007.

Or. en

Pagrindimas

Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo yra įsipareigojimas, kuris reikalauja įgyti naujų žinių 
ir patirties, todėl ekologinio ūkininkavimo priemonės turėtų būti aiškiai įtrauktos į valstybių 
narių ūkių konsultavimo sistemą, bent jau pagal Reglamente Nr. 834/2007 nurodytus 
ekologinius standartus (nes kai kurie ekologiniai standartai tai viršija).

Pakeitimas 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bent jau Reglamente (EB) 
Nr. 834/2007 nurodyto ekologinio 
ūkininkavimo ekonominės veiklos 
aplinkosauginis veiksmingumas ir tvari 
plėtra.

Or. en

Pakeitimas 243
Satu Hassi, Bas Eickhout
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Reglamente (EB) Nr. 834/2007 
nurodyto ekologinio ūkininkavimo 
ekonominės veiklos aplinkosauginis 
veiksmingumas ir tvari plėtra.

Or. en

Pagrindimas

Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo yra įsipareigojimas, kuris reikalauja įgyti naujų žinių 
ir patirties, tuo pat metu aplinkai suteikiant pripažintą teigiamą poveikį. Todėl ekologinio 
ūkininkavimo priemonės turėtų būti aiškiai įtrauktos į valstybių narių ūkių konsultavimo 
sistemą, bent jau pagal standartų, nurodytų Reglamente Nr. 834/2007 dėl ekologinio 
ūkininkavimo, lygį.

Pakeitimas 244
Brian Simpson
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx [RD] 29 straipsnyje
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Or. en

Pakeitimas 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ūkininkams prieinamas ekonomikos ir 
aplinkosaugos rizikos veiksmingo 
valdymo pasirinkimo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 246
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, dalyvaujančių smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, ir 
kitų valdų ekonominės veiklos plėtra;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti galimybė valstybėms narėms ūkių konsultavimo paslaugas pritaikyti prie 
savo konkrečių aplinkybių, reikalavimai, nurodyti 2 punkto d pastraipoje, turi būti įtraukti į 3 
dalį. 

Pakeitimas 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų 
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, dalyvaujančių smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, ir 
kitų valdų ekonominės veiklos plėtra;

Or. en

Pakeitimas 248
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų 
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari mažų ūkių, kaip nustato valstybės 
narės, dalyvaujančių smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, ir 
kitų valdų ekonominės veiklos plėtra;

Or. en

Pakeitimas 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų 
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari ūkių ekonominės veiklos, įskaitant 
ūkių modernizavimą, konkurencingumo 
didinimą, sektorių integraciją, inovacijas 
ir rinkos orientavimą, plėtra; 

Or. en

Pakeitimas 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų 
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari valdų ekonominės veiklos plėtra;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kokiais veiksmais prisitaikoma prie klimato kaitos ir saugoma 
biologinė įvairovė, taip pat kas turima omenyje kalbant apie tvarią ekonominės veiklos plėtrą. 
Todėl siūloma 3 dalyje minimą privalomą konsultavimo sistemą taikyti pasirinktinai.

Pakeitimas 251
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų 
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari valdų ekonominės veiklos plėtra

Or. en

Pakeitimas 252
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų 
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari valdų ekonominės veiklos plėtra;

Or. en

Pakeitimas 253
Spyros Danellis
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų valdų 
ekonominės veiklos plėtra;

a) aplinkosauginis veiksmingumas ir tvari 
2 dalies d punkte nenurodytų valdų 
ekonominės veiklos plėtra;

Or. en

Pakeitimas 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari valdų ekonominės veiklos plėtra;

Or. es

Pagrindimas

Tvari valdų ekonominės veiklos plėtra turi būti pasirenkama galimybe.

Pakeitimas 255
Rareş-Lucian Niculescu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų
valdų ekonominės veiklos plėtra;

a) tvari valdų ekonominės veiklos plėtra

Or. en

Pakeitimas 256
Åsa Westlund, Brian Simpson



AM\910033LT.doc 87/169 PE492.777v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų valdų 
ekonominės veiklos plėtra;

a) aplinkosauginis veiksmingumas ir tvari 
2 dalies c ir d punktuose nenurodytų valdų 
ekonominės veiklos plėtra;

Or. en

Pakeitimas 257
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ūkių pertvarkymo ir jų ekonominės 
veiklos įvairinimo, ypač pereinant prie 
turizmo ir kuriant miškingų plotų ir 
agrarinės miškininkystės sistemas, 
skatinimas;

Or. pl

Pakeitimas 258
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) rizikos valdymas ir atitinkamų 
prevencinių veiksmų, skirtų kovoti su 
stichinėmis nelaimėmis, katastrofiniais 
reiškiniais ir gyvulių ir augalų ligomis, 
kūrimas; 

Or. pl
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Pakeitimas 259
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
būtiniausius reikalavimus arba veiksmus, 
kurie nurodyti šio reglamento I priede;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti galimybė valstybėms narėms ūkių konsultavimo paslaugas pritaikyti prie 
savo konkrečių aplinkybių, reikalavimai, nurodyti 2 punkto c pastraipoje turi būti įtraukti į 3 
dalį. 

Pakeitimas 260
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Or. en

Pakeitimas 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
būtiniausius reikalavimus arba veiksmus, 
kurie nurodyti šio reglamento I priede;

Or. en

Pakeitimas 262
Rareş-Lucian Niculescu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaita ir prisitaikymu prie 
jos, biologine įvairove, vandens apsauga, 
pranešimu apie gyvūnų ir augalų ligas 
susijusius reikalavimus ar veiksmus, 
nurodytus šio reglamento I priede, taip 
pat su ekologišku augimu susijusius 
reikalavimus ar veiksmus, apibrėžtus 
Kaimo plėtros reglamento naujame 
18a straipsnyje ir suderintus su kaimo 
plėtros programose siūlomomis 
priemonėmis

Or. en

Pakeitimas 263
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
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būtiniausius reikalavimus arba veiksmus, 
kurie nurodyti šio reglamento I priede;

Or. en

Pakeitimas 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
tuos, kurie nurodyti šio reglamento 
I priede;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kokiais veiksmais prisitaikoma prie klimato kaitos ir saugoma 
biologinė įvairovė, taip pat kas turima omenyje kalbant apie tvarią ekonominės veiklos plėtrą. 
Todėl siūloma 3 dalyje minimą privalomą konsultavimo sistemą taikyti pasirinktinai.

Pakeitimas 265
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Or. en
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Pakeitimas 266
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą. 

Or. en

Pakeitimas 267
Peter Jahr, Albert Deß
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Or. de

Pakeitimas 268
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
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Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 269
Rareş-Lucian Niculescu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, visų pirma smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, 
ekonominės veiklos plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 270
Brian Simpson
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tvarią mažų ūkių, kaip nustato 
valstybės narės, dalyvaujančių smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, ekonominės veiklos 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 271
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klimatui ir aplinkai palankią žemės 
ūkio praktiką, kaip nustatyta Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx [DP] III antraštinės 
dalies 2 skyriuje, ir žemės ūkio paskirties 
žemės priežiūrą, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 4 
straipsnio 1 dalies c punkte;

Or. en

Pakeitimas 272
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina konsultavimo 
ir kontrolės atskirtį. Šiuo atžvilgiu, 
nepažeisdamos nacionalinių teisės aktų dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais, valstybės narės užtikrina, kad 
12 straipsnyje nurodytos paskirtosios 
įstaigos neatskleistų asmens arba privačios 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
vykdydamos konsultacinę veiklą, 
asmenims, kurie nėra atitinkamą valdą 
valdantys paramos gavėjai, išskyrus 
taisyklių nesilaikymą arba pažeidimus, 
kuriuos jie nustato vykdydami savo veiklą, 
kuriai taikomas Sąjungos ar nacionaline 
teise nustatytas įpareigojimas informuoti 
valdžios institucijas, ypač nusikalstamos 
veikos atveju.

2. Valstybės narės užtikrina konsultavimo 
ir kontrolės atskirtį. Šiuo atžvilgiu, 
nepažeisdamos nacionalinių teisės aktų dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais, valstybės narės užtikrina, kad 
12 straipsnyje nurodytos paskirtosios 
įstaigos neatskleistų asmens arba privačios 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
vykdydamos konsultacinę veiklą, 
asmenims, kurie nėra atitinkamą valdą 
valdantys paramos gavėjai, išskyrus 
paramos teikėjus, konsultavimo sistemos 
kontrolės institucijas ir atvejus, kai 
nesilaikoma taisyklių arba daromi 
pažeidimai, kuriuos jie nustato vykdydami 
savo veiklą, kuriai taikomas Sąjungos ar 
nacionaline teise nustatytas įpareigojimas 
informuoti valdžios institucijas, ypač 
nusikalstamos veikos atveju.

Or. en

Pakeitimas 273
Hynek Fajmon
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina konsultavimo 
ir kontrolės atskirtį. Šiuo atžvilgiu, 
nepažeisdamos nacionalinių teisės aktų dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais, valstybės narės užtikrina, kad 
12 straipsnyje nurodytos paskirtosios 
įstaigos neatskleistų asmens arba privačios 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
vykdydamos konsultacinę veiklą, 
asmenims, kurie nėra atitinkamą valdą 
valdantys paramos gavėjai, išskyrus 
taisyklių nesilaikymą arba pažeidimus, 
kuriuos jie nustato vykdydami savo veiklą, 
kuriai taikomas Sąjungos ar nacionaline 
teise nustatytas įpareigojimas informuoti 
valdžios institucijas, ypač nusikalstamos 
veikos atveju.

2. Valstybės narės užtikrina konsultavimo 
ir kontrolės atskirtį. Šiuo atžvilgiu, 
nepažeisdamos nacionalinių teisės aktų dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais, valstybės narės užtikrina, kad 
12 straipsnyje nurodytos paskirtosios 
įstaigos neatskleistų asmens arba privačios 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
vykdydamos konsultacinę veiklą, 
asmenims, kurie nėra atitinkamą valdą 
valdantys paramos gavėjai, išskyrus 
paramos teikėjus, konsultavimo sistemos 
kontrolės institucijas ir atvejus, kai 
nesilaikoma taisyklių arba daromi 
pažeidimai, kuriuos jie nustato vykdydami 
savo veiklą, kuriai taikomas Sąjungos ar 
nacionaline teise nustatytas įpareigojimas 
informuoti valdžios institucijas, ypač 
nusikalstamos veikos atveju.

Or. en

Pakeitimas 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie 
turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą.

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie 
turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą. Pirmenybė teikiama 
ribotus išteklius turintiems tinklams, kurie 
gali sudaryti operatyvines darbo grupes 
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pagal Reglamento (ES) Nr. XXXXXX dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis 62 straipsnį ir kurie 
(jei jie dalyvauja kuriant inovacijas) gali 
dalyvauti Europos inovacijų partnerystėje 
žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje, 
kaip numatyta Reglamento (ES) 
Nr. XXXXXX dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis 53 ir 
61 straipsniuose. 

Or. fr

Pakeitimas 275
George Lyon, Marit Paulsen
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, 
kurie turi mažiausiai galimybių 
pasinaudoti kokiomis nors kitomis 
konsultavimo paslaugomis, nei teikiamos 
pagal ūkininkų konsultavimo sistemą.

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie 
dalyvauja priemonėse, dalyvauja 
priemonėse, kuriomis siekiama efektyviai 
naudoti anglis, maistines medžiagas ir 
(arba) energiją, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [DP/2012] III 
antraštinės dalies 2 skyriuje.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiškumą skatinančių su anglimis, maistinėmis medžiagomis ir energijos vartojimo 
efektyvumu susijusių priemonių taikymas skiriant tiesiogines išmokas turėtų būti siejamas su 
šias priemones įgyvendinančių ūkininkų pirmenybe naudotis patarimais ir pirmenybe gauti 
investicinę paramą, kad būtų sukurtas nepertraukiamas ciklas, kuris būtinas siekiant sukurti 
efektyviau išteklius naudojantį žemės ūkį. Tačiau valstybės narės neturi diskriminuoti jokių 
konkretaus tipo ūkių.
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Pakeitimas 276
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie 
turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą.

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
aplinkosaugos, ekonominiais ir 
socialiniais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie 
turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 277
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, 
kurie turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą.

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti 
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Viena iš jų būtų ūkininkai, 
kurie turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama patikslinti šią dalį.

Pakeitimas 278
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Komisijos įgaliojimai
1. Siekiant užtikrinti, kad ūkių 
konsultavimo sistema veiktų tinkamai, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, 
kuriomis siekiama užtikrinti visapusišką 
tos sistemos parengimą. Šios nuostatos 
gali būti susijusios ir su ūkininkų 
dalyvavimo sistemoje kriterijais.
2. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti taisykles, kuriomis užtikrinamas 
vienodas ūkių konsultavimo sistemos 
įgyvendinimas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 279
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad ūkių 
konsultavimo sistema veiktų tinkamai, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, 
kuriomis siekiama užtikrinti visapusišką 

Išbraukta.
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tos sistemos parengimą. Šios nuostatos 
gali būti susijusios ir su ūkininkų 
dalyvavimo sistemoje kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 280
Spyros Danellis
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad ūkių 
konsultavimo sistema veiktų tinkamai, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, 
kuriomis siekiama užtikrinti visapusišką 
tos sistemos parengimą. Šios nuostatos gali 
būti susijusios ir su ūkininkų dalyvavimo 
sistemoje kriterijais.

1. Siekiant užtikrinti, kad ūkių 
konsultavimo sistema veiktų tinkamai, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, 
kuriomis siekiama užtikrinti visapusišką 
tos sistemos parengimą. Šios nuostatos gali 
būti susijusios ir su ūkininkų dalyvavimo 
sistemoje kriterijais, ir su mažiausiais ūkių 
konsultavimo sistemos paskirtųjų įstaigų 
kvalifikacijos kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 281
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
priimti taisykles, kuriomis užtikrinamas 
vienodas ūkių konsultavimo sistemos 
įgyvendinimas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 282
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Sąjungos teisės aktuose 
numatoma, kad 1 dalyje nurodytą sumą 
sudarančios sumos turi būti sumažintos,
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
grynąjį EŽŪGF išlaidų likutį, grindžiamą
tuose teisės aktuose nurodytais 
duomenimis.

2. Jeigu Sąjungos teisės aktuose 
numatoma, kad 1 dalyje nurodytą sumą 
sudarančios sumos turi būti sumažintos,
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
111 straipsnį priimamais deleguotaisiais
aktais nustatyti grynąjį EŽŪGF išlaidų 
likutį, grindžiamą tuose teisės aktuose 
nurodytais duomenimis.

Or. de

Pakeitimas 283
Salvatore Caronna
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių ir EŽŪGF paramos gavėjų 
patirtos administracinės ir personalo 
sąnaudos nefinansuojamos iš fondo lėšų.

Valstybių narių patirtos išlaidos 
veiksmams, kurių reikėjo imtis siekiant 
palaikyti ir plėtoti techninius metodus ir
paramos priemones, susijusias su 
informacija apie išteklius, kurie 
naudojami bendrai žemės ūkio politikai 
finansuoti, jų sąveika, stebėsena ir 
kontrole, finansuojamos iš fondo lėšų, 
neviršijant 2 proc. valstybei skirtos sumos, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. ... 
7 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 284
Salvatore Caronna
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybių narių ir EŽŪGF 
paramos gavėjų patirtos ir personalo 
sąnaudos nefinansuojamos iš fondo lėšų.

Or. it

Pakeitimas 285
Salvatore Caronna
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija šias nuotraukas nemokamai 
parūpina kontrolės įstaigoms arba 
paslaugų tiekėjams, kuriuos tos įstaigos 
įgaliojo joms atstovauti.

Komisija ir (arba) valstybės narės perka 
šias nuotraukas, kad jas galėtų nemokamai 
teikti kontrolės įstaigoms arba paslaugų 
tiekėjams, kuriuos tos įstaigos įgaliojo 
joms atstovauti.

Or. it

Pakeitimas 286
Salvatore Caronna
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išlieka tų nuotraukų savininke ir, 
kai darbas užbaigiamas, jas atgauna. Ji 
taip pat gali numatyti, kad būtų atliekamas 
technologijų ir darbo metodų, taikomų 
žemės ūkio plotus tikrinant nuotolinio 
stebėjimo technologijomis, gerinimo 
darbas.

Komisija ir (arba) valstybės narės išlieka 
tų nuotraukų savininke. Jos taip pat gali 
numatyti, kad būtų atliekamas technologijų
ir darbo metodų, taikomų žemės ūkio 
plotus tikrinant nuotolinio stebėjimo 
technologijomis, gerinimo darbas.

Or. it
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Pakeitimas 287
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 straipsnio c punktą 
finansuojamomis priemonėmis siekiama
Komisijai suteikti priemonių valdyti 
Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame 
kontekste, užtikrinti agrarinį ekonominį
žemės ūkio paskirties žemės ir augalų 
būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti 
apskaičiavimus, ypač derliaus ir žemės 
ūkio produkcijos, dalytis šiais 
apskaičiavimais tarptautiniu lygmeniu, 
pvz., per Jungtinių Tautų organizacijų arba 
kitų tarptautinių agentūrų koordinuojamas 
iniciatyvas, padėti siekti pasaulio rinkų 
skaidrumo ir užtikrinti agrometeorologinės 
sistemos technologinės pažangos 
stebėjimą.

Pagal 6 straipsnio c punktą 
finansuojamomis priemonėmis siekiama 
Komisijai suteikti priemonių valdyti 
Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame 
kontekste, užtikrinti agrarinę ekonominę ir 
agroekologinę žemės ūkio ir miškų
paskirties žemės ir žemės ūkio išteklių 
bazės ir augalų būklės stebėseną, kad būtų 
galima atlikti apskaičiavimus, pavyzdžiui,
derliaus, efektyvaus išteklių naudojimo ir 
ilgalaikės žemės ūkio produkcijos, dalytis 
šiais apskaičiavimais tarptautiniu 
lygmeniu, pvz., per Jungtinių Tautų 
organizacijų arba kitų tarptautinių agentūrų 
koordinuojamas iniciatyvas, padėti siekti 
pasaulio rinkų skaidrumo ir užtikrinti 
agrometeorologinės sistemos technologinės 
pažangos stebėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi maisto gamybos sistemos grindžiamos senkančiais gamtiniais ištekliais, pvz., 
dirvožemiu, turime užtikrinti prieigą prie duomenų apie šiuos išteklius, kad galėtume įvertinti, 
kiek reformuota politika atitinka ilgalaikio apsirūpinimo maistu saugumo tikslus. Taigi 
svarbu įvertinti viešųjų lėšų sukuriamą vertę. Minėtieji duomenys taip pat turėtų apimti 
agrarinės miškininkystės žemę, kadangi esama didelių problemų, susijusių su klimato kaita ir 
miškų gaisrais ir pan.

Pakeitimas 288
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 straipsnio c punktą finansuojamos 
priemonės yra susijusios su duomenų, 
būtinų bendrai žemės ūkio politikai 
įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų 
gautų duomenų ir meteorologinių 
duomenų, kaupimu ir pirkimu, su erdvinių 
duomenų infrastruktūros ir interneto 
svetainės sukūrimu, klimato sąlygų 
specialių tyrimų atlikimu, taip pat 
agrometeorologinių ir ekonometrinių 
modelių atnaujinimu. Jei reikia, šios 
priemonės įgyvendinamos 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
laboratorijomis ir įstaigomis.

Pagal 6 straipsnio c punktą finansuojamos 
priemonės yra susijusios su duomenų, 
būtinų bendrai žemės ūkio politikai 
įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų 
gautus duomenis ir meteorologinius 
duomenis, kaupimu ir pirkimu, su erdvinių 
duomenų infrastruktūros ir interneto 
svetainės sukūrimu, klimato sąlygų 
specialių tyrimų atlikimu, dirvožemio 
būklės ir naudingumo stebėsena, pvz., 
LUCAS (Statistinių duomenų apie žemės 
dangą ir žemės naudojimą rinkimo 
sistema), taip pat agrometeorologinių ir 
ekonometrinių modelių atnaujinimu. Jei 
reikia, šios priemonės įgyvendinamos 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
laboratorijomis ir įstaigomis.

Or. en

Pagrindimas

Jei įgyvendinant šią reformą viešosios lėšos bus pradėtos investuoti į esminius maisto 
gamybos sistemų pokyčius, tuomet, kadangi šios sistemos grindžiamos senkančiais gamtiniais 
ištekliais, pvz., dirvožemiu, turime užtikrinti prieigą prie duomenų apie šiuos išteklius, kad 
galėtume įvertinti, kiek reformuota politika atitinka ilgalaikio apsirūpinimo maistu saugumo 
tikslus. Taigi svarbu įvertinti viešųjų lėšų sukuriamą vertę.

Pakeitimas 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Reglamente (ES) Nr. xxx/xxx [MFF] 
nustatytų su rinka susijusių išlaidų 
finansavimo ir tiesioginių išmokų metinių 
viršutinių ribų, tuo atveju, kai pagal tą 
tarpinę viršutinę ribą finansuojamų 
priemonių finansavimo atitinkamais 
finansiniais metais prognozės rodo, kad 

1. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Reglamente (ES) Nr. xxx/xxx [MFF] 
nustatytų su rinka susijusių išlaidų 
finansavimo ir tiesioginių išmokų metinių 
viršutinių ribų, tuo atveju, kai pagal tą 
tarpinę viršutinę ribą finansuojamų 
priemonių finansavimo atitinkamais 
finansiniais metais prognozės rodo, kad 
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taikytinos metinės ribos bus viršytos, 
nustatomas tiesioginių išmokų koregavimo 
koeficientas.

taikytinos metinės ribos, atsižvelgiant į 
300 000 000 EUR maržą žemiau šios 
ribos, bus viršytos, nustatomas tiesioginių 
išmokų koregavimo koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Esama 300 mln. EUR marža pagal EŽŪGF tarpinę viršutinę ribą veikia kaip apsaugos 
priemonė valdant EŽŪGF biudžetą ir mes neturėtume atsisakyti šio mechanizmo.

Pakeitimas 290
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki gruodžio 1 d. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir jos turima nauja 
informacija, gali pakoreguoti pagal 2 arba 
3 dalį nustatytą tiesioginių išmokų 
koregavimo koeficientą.

4. Jei priėmus 2 ir 3 dalyse nurodytą 
sprendimą būtų gauta naujos svarbios 
informacijos, Komisija, remdamasi ta 
informacija, gali iki gruodžio 1 d., 
priimdama įgyvendinimo aktus ir 
nepasinaudodama jokia 112 straipsnio 2 
ir 3 dalyse nustatyta procedūra, 
pakoreguoti pagal 2 arba 3 dalį nustatytą 
tiesioginių išmokų koregavimo koeficientą.

Or. de

Pakeitimas 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prieš taikant šį straipsnį pirmiausiai 
reikia atsižvelgti į sumą, kurią biudžeto 
valdymo institucija patvirtino 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 14 dalyje 

Išbraukta.
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nurodytam žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui.

Or. de

Pakeitimas 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prieš taikant šį straipsnį pirmiausiai 
reikia atsižvelgti į sumą, kurią biudžeto 
valdymo institucija patvirtino 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 14 dalyje 
nurodytam žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti jokių biudžete nenumatytų išlaidų. Jei numatoma krizė, ją reikėtų įtraukti į 
biudžetą, todėl nebelieka jokio reikalo šiame straipsnyje turėti 6 dalį. 

Pakeitimas 293
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prieš taikant šį straipsnį pirmiausiai 
reikia atsižvelgti į sumą, kurią biudžeto 
valdymo institucija patvirtino 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 14 dalyje 
nurodytam žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui.

Išbraukta.
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Or. lv

Pakeitimas 294
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prieš taikant šį straipsnį pirmiausiai 
reikia atsižvelgti į sumą, kurią biudžeto 
valdymo institucija patvirtino
Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 14 dalyje 
nurodytam žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui.

6. Prieš pateikdama 2 dalyje nurodytą 
pasiūlymą, Komisija nustato, ar buvo 
patenkintos Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 14 dalyje 
nurodyto žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervo lėšų panaudojimo sąlygos ir, jei 
jos buvo patenkintos, pateikia dėl to 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Reikia imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad biudžetinė drausmė nebūtų naudojama kaip krizių 
valdymo rezervo pakaitalas, jei dėl išskirtinių rinkos sąlygų padidėja planuotos išlaidos 
priemonėms, kurių imtasi pagal Vieno BRO reglamento 159 straipsnį.

Pakeitimas 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei rengiant N finansinių metų biudžeto 
projektą paaiškėja, kad esama rizikos, jog 
16 straipsnyje nurodyta N finansinių metų 
suma bus viršyta, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba vien Tarybai 
pasiūlo priemones, kurios būtinos, kad ta 
suma nebūtų viršyta.

2. Jei rengiant N finansinių metų biudžeto 
projektą paaiškėja, kad esama rizikos, jog 
16 straipsnyje nurodyta N finansinių metų 
suma, atsižvelgiant į šio reglamento 25 
straipsnio 1 dalyje nustatytą maržą, bus 
viršyta, Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai arba vien Tarybai pasiūlo 
priemones, kurios būtinos, kad ta suma 
nebūtų viršyta.
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Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis 25 straipsnio 1 dalies pakeitimu, kuriuo grąžinama marža pagal EŽŪGF 
tarpinę viršutinę ribą, nuorodą į šią maržą taip pat reikėtų grąžinti į 26 straipsnio 2 dalį, kaip 
dabartiniame Reglamente 1290/2005.

Pakeitimas 296
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuriuo metu, jei Komisija mano, kad 
esama rizikos, jog 16 straipsnyje nurodyta
suma gali būti viršyta ir kad ji pagal savo 
įgaliojimus negali imtis pakankamų 
priemonių situacijai ištaisyti, ji Tarybai 
pasiūlo kitas priemones, skirtas užtikrinti, 
kad ta suma nebūtų viršyta. Šias priemones 
priima Taryba, remdamasi Sutarties 43 
straipsnio 3 dalimi, arba Europos 
Parlamentas ir Taryba, remdamiesi 
Sutarties 43 straipsnio 2 dalimi.

3. Bet kuriuo metu, jei Komisija mano, kad 
esama rizikos, jog 16 straipsnyje nurodyta 
suma gali būti viršyta ir kad ji pagal savo 
įgaliojimus negali imtis pakankamų 
priemonių situacijai ištaisyti, ji Tarybai 
pasiūlo kitas priemones, skirtas užtikrinti, 
kad ta suma nebūtų viršyta. Šias priemones 
priima Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Sutarties 43 straipsnio 
2 dalimi.

Or. de

Pakeitimas 297
Wojciech Michał Olejniczak
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Dvigubo finansavimo draudimas

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
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biudžeto lėšomis.

Or. pl

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su Reglamento (ES) Nr. […][DP] II antraštinės 1 dalies ir šio 
reglamento 100 straipsnio pakeitimais. Nepanaudotas tiesioginės paramos schemų lėšas ir 
sumas, atsiradusias taikant sumažinimus ir neskyrimus, valstybės narės gali numatyti 
panaudoti iš EŽŪFKP finansuojamoms priemonėms papildomai remti.

Pakeitimas 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių ir Reglamento 
(ES) Nr. RD/xxx 30 straipsnio 2 dalį
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Or. en

Pakeitimas 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Išskyrus paramą, numatytą pagal 
Reglamento EŽŪFKP/2012 29 ir 30 
straipsnius, kuria nedaroma žala 
išmokoms pagal Reglamento RD/2012 III 
antraštinės dalies II skyrių, EŽŪFKP 
lėšomis finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.
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Or. de

Pakeitimas 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 
straipsnį ir 30 straipsnio 2 dalį
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu sudaromos sąlygos agrarinės aplinkosaugos schemoms automatiškai būti 
laikomomis atitinkančiomis reikalavimus į ekologiją orientuotoms išmokoms gauti pagal I 
ramstyje nustatytą tvarką.

Pakeitimas 301
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo 
pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 
straipsnio 2 dalį ir 30 straipsnio 2 dalį
reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamos išlaidos negali būti 
finansuojamos jokiomis kitomis ES 
biudžeto lėšomis.

Or. de

Pagrindimas

Priemonės, nurodytos Reglamento (ES) EŽŪFKP/2012 29 straipsnyje taip pat turėtų būti 
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laikomos atitinkančiomis reikalavimus paramai gauti pagal Reglamentą (ES) DP/2012.

Pakeitimas 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

Or. es

Pagrindimas

7 proc. labiau atitinka išankstinių išmokų, išmokų ir kompensacijų dydį ir nustačius tokį 
procentą valstybių narių pinigų srautai susidurs su mažesne našta.

Pakeitimas 303
Albert Deß
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl kaimo plėtros
programos patvirtinimo, Komisija valstybei 
narei išmoka pradinę išankstinio 
finansavimo sumą už visą programavimo 
laikotarpį. Ši suma sudaro 7 proc.
EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji gali būti 
padalyta į ne daugiau kaip tris dalines 
išmokas, priklausomai nuo turimų biudžeto 
išteklių. Pirmoji dalinė išmoka sudaro 
2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą.
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Or. de

Pakeitimas 304
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

Or. en

Pakeitimas 305
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

Or. lv
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Pakeitimas 306
Luís Paulo Alves
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

Or. pt

Pakeitimas 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą.

Or. es

Pakeitimas 308
George Lyon
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį, nebent valstybė 
narė per du mėnesius nuo sprendimo 
priėmimo dienos praneštų Komisijai, jog 
ji nenori gauti išankstinio finansavimo 
sumos. Ši suma sudaro 4 proc. EŽŪFKP 
įnašo į tą programą. Ji gali būti padalyta į 
ne daugiau kaip tris dalines išmokas, 
priklausomai nuo turimų biudžeto išteklių. 
Pirmoji dalinė išmoka sudaro 2 proc. 
EŽŪFKP įnašo į tą programą.

Or. en

Pagrindimas

Nors daug valstybių narių, norėdamos pradėti įgyvendinti savo programas, priklauso nuo 
išankstinio finansavimo sumos, tačiau ne visos. Našta biudžetui sumažėtų, jei valstybė narė, 
pageidaujanti negauti išankstinio finansavimo, galėtų jo atsisakyti, todėl atsirastų laisvų lėšų 
kitoms valstybėms narėms (Komisijos nustatytas 4 proc. dydis šiomis sąlygomis galėtų būti 
padidintas).

Pakeitimas 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį, nebent susijusi 
valstybė narė per du mėnesius nuo 
sprendimo priėmimo dienos praneštų 
Komisijai, jog ji nenori gauti išankstinio 
finansavimo sumos. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 



AM\910033LT.doc 113/169 PE492.777v02-00

LT

sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti naštą valstybių narių biudžetams, tos valstybės narės, kurios neprašo 
išankstinių išmokų savo programoms pradėti, turėtų turėti galimybę jų atsisakyti, tokiu būdu 
jos galėtų veiksmingiau valdyti savo kaimo plėtros finansus.

Pakeitimas 310
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių.

Or. en

Pakeitimas 311
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
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dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių.

Or. en

Pakeitimas 312
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali nuspręsti 
nesinaudoti šiame straipsnyje nustatyta 
išankstinio finansavimo tvarka.

Or. en

Pakeitimas 313
Michel Dantin
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinės išmokos mokamos kiekvienai 
kaimo plėtros programai. Jos 
apskaičiuojamos su kiekviena priemone 
susijusioms viešosioms išlaidoms taikant 
tai priemonei nustatytą bendro finansavimo 
normą.

1. Tarpinės išmokos mokamos kiekvienai 
kaimo plėtros programai. Jos 
apskaičiuojamos su kiekviena priemone 
susijusioms viešosioms išlaidoms ir 
bendroms finansavimo reikalavimus 
atitinkančioms išlaidoms, įskaitant 
viešąsias ir privačias išlaidas, taikant tai 
priemonei nustatytą bendro finansavimo 
normą.

Or. fr

Pakeitimas 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą 
Komisijai yra perduodama akredituotos 
mokėjimo agentūros pasirašyta išlaidų 
deklaracija;

a) pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą 
Komisijai yra perduodama akredituotos 
mokėjimo agentūros pasirašyta išlaidų 
mėnesinė deklaracija;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma, kad EŽŪFKP išlaidų deklaracijos ir kompensacijos būtų teikiamos pagal tą pačią 
sistemą kaip ir EŽŪGF (EŽŪOGF Garantijų skyrius) 2000−2006 m. (EŽŪGF − 17 ir 18 
straipsniai, EŽŪFKP − 35 straipsnis). Tokiu būdu sistema būtų supaprastinta.

Pakeitimas 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina bet 
kurią kaimo plėtros programai skirto
biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri 
nebuvo panaudota išankstiniam 
finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba 
kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 
35 straipsnio 3 dalyje numatytus 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki 
antrųjų metų, einančių po biudžetinio 
įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., 
deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina bet 
kurią valstybės narės biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 35 straipsnio 3 dalyje 
numatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. es

Pagrindimas

Automatiškai įsipareigojimai pagal EŽŪFKP panaikinami valstybės narės lygmeniu, o ne 
programos lygmeniu (37 straipsnio 1 dalis), kaip nustatyta pasiūlymo tekste. Tokiu būdu būtų 
supaprastintas valdymas.
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Pakeitimas 316
Herbert Dorfmann
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurios, atsižvelgiant į 
tai, kad jų valdymo sistema federalinė 
arba regioninė, pateikia keletą kaimo 
plėtros programų, gali kompensuoti 
sumas, kurios buvo nepanaudotos iki 
antrų metų, einančių po biudžetinio 
įsipareigojimo vienai ar kelioms kaimo 
plėtros programoms metų, gruodžio 31 d., 
po tos datos išleistomis sumomis pagal 
kitas kaimo plėtros programas. Jei po 
tokio kompensavimo lieka sumų, su 
kuriomis susiję įsipareigojimai turi būti 
panaikinti, jos, remiantis proporcingumo 
principu, perkeliamos kaimo plėtros 
programoms, kurioms skirtas lėšas buvo 
pavėluota panaudoti.

Or. de

Pakeitimas 317
Luís Paulo Alves
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurios pateikia keletą 
kaimo plėtros programų, gali 
kompensuoti sumas, kurios buvo 
nepanaudotos iki antrų metų, einančių po 
biudžetinio įsipareigojimo vienai ar 
kelioms kaimo plėtros programoms metų, 
gruodžio 31 d., po tos datos išleistomis 
sumomis pagal kitas kaimo plėtros 
programas. Jei po tokio kompensavimo 
lieka sumų, su kuriomis susiję 
įsipareigojimai turi būti panaikinti, jos, 
remiantis proporcingumo principu, 
perkeliamos kaimo plėtros programoms, 
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kurioms nebuvo panaudotos visos lėšos.

Or. pt

Pakeitimas 318
Maria do Céu Patrão Neves
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurios pateikia keletą 
kaimo plėtros programų, gali 
kompensuoti sumas, kurios buvo 
nepanaudotos iki antrų metų, einančių po 
biudžetinio įsipareigojimo vienai ar 
kelioms kaimo plėtros programoms metų, 
gruodžio 31 d., po tos datos išleistomis 
sumomis pagal kitas kaimo plėtros 
programas. Jei po tokio kompensavimo 
lieka sumų, su kuriomis susiję 
įsipareigojimai turi būti panaikinti, jos, 
remiantis proporcingumo principu, 
perkeliamos kaimo plėtros programoms, 
kurioms nebuvo panaudotos visos lėšos.

Or. pt

Pakeitimas 319
Michel Dantin
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, kuri 
yra skirta pagalbai pagal Reglamento 
(ES) Nr. XXXXXX (dėl paramos kaimo 
plėtrai) 37 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktus.

Or. fr
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Pakeitimas 320
Salvatore Caronna
Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Komisija automatiškai panaikina bet 
kurią kaimo plėtros programai skirto 
biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri 
nebuvo panaudota išankstiniam 
finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba 
kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 
35 straipsnio 3 dalyje numatytus 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų 
iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio 
įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., 
deklaracija.
Vis dėlto įsipareigojimų panaikinimas 
netaikomas 2014 m. biudžeto 
įsipareigojimams.
Panaikinant įsipareigojimus viena šeštoji 
2014 m. įsipareigojimų bus pridėta prie
kiekvieno 2015−2020 m. biudžeto 
įsipareigojimo.

Or. it

Pakeitimas 321
Peter Jahr, Albert Deß
Pasiūlymas dėl reglamento
4 antraštinės dalies 2 skyriaus 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 322
Giovanni La Via
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 antraštinės dalies 2 skyriaus 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 323
Giovanni La Via
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Biudžetiniai įsipareigojimai
Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas 
projektų, kuriems suteikiamas vietos 
inovacinio bendradarbiavimo 
apdovanojimas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 58 
straipsnio 4 dalyje, sąrašas, yra 
sprendimas dėl finansavimo, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. FR/xxx 75 
straipsnio 2 dalyje. Priėmus 1 pastraipoje 
nurodytą sprendimą Komisija kiekvienos 
valstybės narės atžvilgiu prisiima 
biudžetinį įsipareigojimą dėl visos 
valstybės narės projektams suteikiamų 
apdovanojimų sumos, laikydamasi 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 51 
straipsnio 2 dalyje nurodytos ribos.

Or. en

Pakeitimas 324
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.
Išmokos valstybėms narėms
1. Pagal 35 straipsnyje nurodytą tarpinių 
išmokų mokėjimo tvarką Komisija, 
laikydamasi dėl atitinkamos valstybės 
narės prisiimtų biudžetinių įsipareigojimų 
ribų, išmoka išmokas išlaidoms, kurias 
patyrė akredituota mokėjimo agentūra 
suteikdama šiame skirsnyje nurodytus 
apdovanojimus, kompensuoti.
2. Kiekviena išmoka išmokama tik 
Komisijai gavus akredituotos mokėjimo 
agentūros pasirašyta išlaidų deklaraciją 
pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą.
3. Akredituotos mokėjimo agentūros 
parengia ir per laikotarpius, kuriuos 
įgyvendinimo aktais, priimtais pagal 112 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą, nustato Komisija, tiesiogiai 
arba, jei yra paskirta koordinavimo 
įstaiga, per ją kaip per tarpininką 
Komisijai pateikia su vietos inovacinio 
bendradarbiavimo apdovanojimu 
susijusių išlaidų deklaracijas.
Išlaidų deklaracijose nurodomos išlaidos, 
kurias mokėjimo agentūros patyrė per 
kiekvieną atitinkamą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 325
Giovanni La Via
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis Išbraukta.
Automatiškas su vietos inovaciniu 
bendradarbiavimu susijusių 
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įsipareigojimų panaikinimas
Komisija automatiškai panaikina 
įsipareigojimus dėl 38 straipsnio antroje 
pastraipoje nurodytų sumų, kurios nebuvo 
panaudotos valstybių narių išlaidoms 
kompensuoti pagal 39 straipsnį arba 
kurių atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 
tame straipsnyje numatytas sąlygas 
atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų 
metų, einančių po biudžetinio 
įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., 
deklaracija.
37 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys taikomos 
mutatis mutandis.

Or. en

Pakeitimas 326
Jim Higgins
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad finansinės pasekmės būtų 
proporcingos mokėjimo vėlavimui, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl išmokų 
sumažinimo, kai nepaisoma mokėjimo 
laikotarpio.

Kad finansinės pasekmės būtų 
proporcingos mokėjimo vėlavimui, 
Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl išmokų 
sumažinimo, kai nepaisoma mokėjimo 
laikotarpio. Ši dalis netaikoma, kai 
valstybė narė nėra atsakinga už mokėjimo 
vėlavimą.

Or. en

Pakeitimas 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios Išbraukta.
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galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Or. de

Pakeitimas 328
Sandra Kalniete
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios Išbraukta.
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galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Or. en

Pagrindimas

Mokėjimo agentūros neturėtų būti įpareigotos mokėti delspinigius už mokėjimų vėlavimą. 
Mokėjimo agentūroms jau taikomos finansinės korekcijos vėluojamų mokėjimų atvejais, todėl 
delspinigiai būtų papildoma bausmė. Gali būti daugybė pagrįstų mokėjimų vėlavimo 
priežasčių, atsirandančių dėl aplinkybių, kurių nekontroliuoja mokėjimų agentūros.

Pakeitimas 331
Peter Jahr, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 332
Katarína Neveďalová
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Išbraukta.

Or. sk
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Pakeitimas 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka 
delspinigius.

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Ši nuostata padarytų žalos valstybių narių galioms valdyti savo nacionalinius biudžetus. 

Pakeitimas 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka delspinigius.

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams 
išmoka delspinigius.

Or. es

Pagrindimas

Komisija mano, kad paramos gavėjai turi gauti jiems išmokėtinas sumas laikantis ES teisės 
aktuose nustatytų terminų. Mes suprantame Komisijos ketinimus, tačiau reikia gerbti 
taikomus nacionalinius įstatymus, todėl raginame deramai atsižvelgti į tai rengiant ES teisės 
aktų tekstus.

Pakeitimas 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka delspinigius.

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams 
išmoka delspinigius.

Or. es

Pagrindimas

Reikia gerbti taikomus nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas 336
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka delspinigius.

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios 
galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš 
nacionalinio biudžeto išmoka delspinigius.
Ši dalis netaikoma, kai valstybė narė nėra 
atsakinga už mokėjimo vėlavimą.

Or. en

Pakeitimas 337
Juozas Imbrasas
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Komisija įgyvendinimo aktais 
nustato force majeure ir išskirtinius 
atvejus, kada išmokėjus paramą po ES 
teisės aktuose nustatytų mokėjimo 
terminų, delspinigiai paramos gavėjui 
neturėtų būti mokami.

Or. lt
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Pakeitimas 338
Michel Dantin, Jim Higgins
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nėra vieno arba kelių svarbiausių 
atitinkamos nacionalinės kontrolės 
sistemos elementų arba jie neveiksmingi 
dėl aptiktų didelių arba nuolatinių trūkumų, 
arba nepakankamai siekiama susigrąžinti 
neteisėtas išmokas;

a) nėra vieno arba kelių svarbiausių 
atitinkamos nacionalinės kontrolės 
sistemos elementų arba jie neveiksmingi 
dėl aptiktų didelių arba nuolatinių trūkumų;

Or. fr

Pakeitimas 339
Mariya Gabriel
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. bg

Pakeitimas 340
Sandra Kalniete
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 341
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. lv
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Pakeitimas 342
Peter Jahr, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. de

Pakeitimas 343
Katarína Neveďalová
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
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statistinė informacija, mokėjimą.

Or. sk

Pakeitimas 344
Maria do Céu Patrão Neves
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. pt

Pakeitimas 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
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Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. de

Pakeitimas 346
Julie Girling, James Nicholson
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta. 
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją 
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei vėluojama pateikti statistinę informaciją, yra 
neproporcinga ir nereikalinga priemonė, todėl jį reikėtų išraukti.

Pakeitimas 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją 
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą būtų galima sustabdyti išmokų mokėjimą mokėjimų agentūroms, 
kai per nustatytą terminą mokėjimų agentūra Komisijai nebus pateikusi kontrolinės 
statistikos. Tokia bausmė pernelyg griežta.

Pakeitimas 348
Luís Paulo Alves
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Išmokų mokėjimo sustabdymas, jei 
vėluojama pateikti informaciją
Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta 
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statistinė informacija, mokėjimą.

Or. pt

Pakeitimas 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
pagal 61 straipsnį atliktų patikrų skaičių ir 
rezultatus, o valstybės narės vėluoja tai 
padaryti, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo ir remiantis 48 
straipsnio 5 dalimi nustatytų išsamių 
taisyklių ir atsižvelgdama į vėlavimo 
trukmę, gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 
35 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą, išskyrus force 
majeure ar išskirtinių aplinkybių atvejus.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti deramai atsižvelgiama į aplinkybes, dėl kurių gali atsirasti sunkumų renkant ir 
perduodant informaciją. Taip pat reikia laikytis proporcingumo principo atitinkamo vėlavimo 
trukmės ir mokėjimų atžvilgiu.

Pakeitimas 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 

Jei žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
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tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
pagal 61 straipsnį atliktų patikrų skaičių ir 
rezultatus, o valstybės narės vėluoja tai 
padaryti, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, atsižvelgdama į 
vėlavimo mastą ir remdamasi išsamiomis 
taisyklėmis, kurias ji patvirtino pagal 48 
straipsnio 5 dalį, gali sustabdyti 
18 straipsnyje nurodytų mėnesinių išmokų 
arba 35 straipsnyje nurodytų tarpinių 
išmokų, apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą. Visų 
pirma, Komisija aiškiai skiria situaciją, 
kai dėl vėlavimo pateikti informaciją kyla 
grėsmė metinio biudžeto įvykdymo 
mechanizmui, nuo situacijos, kai tokios 
grėsmės nėra.

Or. en

Pagrindimas

Išmokų mokėjimas turėtų būti sustabdomas tik tuomet, jei gali kilti grėsmė metinio biudžeto 
įvykdymo mechanizmui. Šiuo atveju reikia užtikrinti kiek galima didesnį proporcingumą.

Pakeitimas 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą, su sąlyga, kad 
visos taisyklės dėl šios informacijos yra 
parengtos ir taikomos, kai valstybės narės 
yra sukūrusios duomenų bazes.
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Or. en

Pakeitimas 352
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą, su sąlyga, kad 
Komisija iš anksto prieš ataskaitinio 
laikotarpio pradžią bus parengusi 
valstybėms narėms visą informaciją, 
formas ir paaiškinimus, kurių joms reikia 
atitinkamiems statistiniams duomenims 
rinkti.

Or. de

Pagrindimas

Komisija iš anksto prieš ataskaitinio laikotarpio pradžią turi parengti valstybėms narėms 
būtinas formas ir paaiškinimus.

Pakeitimas 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
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valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą, išskyrus force 
majeure ar išskirtinių aplinkybių atvejus 
pagal proporcingumo principą.

Or. es

Pakeitimas 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o 
valstybės narės vėluoja tai padaryti, 
Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie 
kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą, tačiau ne prieš tai, 
kai valstybė narė raštu informuojama, 
kad gali būti taikoma ši nuobauda.

Or. ro

Pakeitimas 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant užtikrinti, kad taikant 44 
straipsnį būtų laikomasi proporcingumo 
principo, Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 

Išbraukta.
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kuriais nustatomos taisyklės dėl:
a) pagal 44 straipsnį taikytinų priemonių 
sąrašo;
b) tame straipsnyje nurodyto išmokų 
mokėjimo sustabdymo lygio ir laikotarpio;
c) sustabdymo panaikinimo sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas išbraukus 42 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnį.

Pakeitimas 356
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti kitas 46 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo detales, taip pat specialias 
sąlygas, taikomas informacijai, kuri turi 
būti registruojama mokėjimo agentūrų 
tvarkomose apskaitose. Šie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 112 straipsnio 
3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. lv

Pakeitimas 357
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) saugojimo valstybės sandėliuose 
intervencinių priemonių ir kitų EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšomis finansuojamų išlaidų 
finansavimo ir apskaitos;

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Šis sprendimas nėra vien tik techninis.

Pakeitimas 358
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) automatiško įsipareigojimų 
panaikinimo procedūros įgyvendinimo 
sąlygų;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai nėra vien techninis sprendimas.

Pakeitimas 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) delspinigių, kuriuos valstybės narės 
išmoka paramos gavėjams, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalyje, mokėjimo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) delspinigių, kuriuos valstybės narės 
išmoka paramos gavėjams, kaip nurodyta 
42 straipsnio 2 dalyje, mokėjimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas išbraukus 42 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnį.

Pakeitimas 361
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija įgaliojama pagal 111 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos:
a) saugojimo valstybės sandėliuose 
intervencinių priemonių ir kitų EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšomis finansuojamų išlaidų 
finansavimo ir apskaitos taisyklės;
b) automatiško įsipareigojimų 
panaikinimo procedūros įgyvendinimo 
sąlygos.

Or. de

Pagrindimas

Šie sprendimai nėra vien techniniai ir todėl turi būti priimami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 362
Julie Girling
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija apie patikrą vietoje pakankamai 
anksti praneša atitinkamai valstybei narei 
arba valstybei narei, kurios teritorijoje bus 
atliekama patikra. Atliekant tokias patikras 
gali dalyvauti atitinkamos valstybės narės 
atstovai.

Komisija apie patikrą vietoje pakankamai 
anksti praneša atitinkamai valstybei narei 
arba valstybei narei, kurios teritorijoje bus 
atliekama patikra, ir koordinuoja patikras, 
siekdama sumažinti poveikį mokėjimo 
agentūroms. Atliekant tokias patikras gali 
dalyvauti atitinkamos valstybės narės 
atstovai.

Or. en

Pakeitimas 363
Jim Higgins, Seán Kelly
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sumažina patikrų vietoje dažnį 
valstybėse narėse, kuriose sertifikavimo 
įstaigos nuomonėje dėl pagrindinių 
sandorių teisėtumo bei reguliarumo 
nurodoma, kad klaidų lygis yra priimtino 
lygio.

Or. en

Pagrindimas

Patikros vietoje, kurias atlieka Komisija, turi būti sumažintos, kai teisėtumo ir reguliarumo 
auditas nurodo, kad klaidų lygis yra priimtinas; tikimasi, kad tai sumažins šioms inspekcijoms 
skiriamas išlaidas.

Pakeitimas 364
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sumažina patikrų vietoje dažnį 
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valstybėse narėse, kuriose sertifikavimo 
įstaigos nuomonėje dėl pagrindinių 
sandorių teisėtumo bei reguliarumo 
nurodoma, kad klaidų lygis yra priimtino 
lygio.

Or. en

Pakeitimas 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa 
informacija apie aptiktus pažeidimus
įtariamo sukčiavimo atvejus ir veiksmus, 
kurių buvo imtasi siekiant susigrąžinti su 
tais pažeidimais ir sukčiavimu susijusias 
neteisėtas išmokas pagal šio skyriaus III 
skirsnį, būtų prieinama Komisijai.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa 
informacija apie aptiktus pažeidimus ir 
veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimu susijusias neteisėtas išmokas 
pagal šio skyriaus III skirsnį, būtų 
prieinama Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Nėra būtinybės tiksliai įvardinti sukčiavimo atvejus, nes jie yra pažeidimai. Atsiranda rizika, 
kad bus sukurtos nereikalingos papildomos atsiskaitymo prievolės, jei šie žodžiai bus palikti.

Pakeitimas 366
Elisabeth Köstinger
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akredituotos mokėjimo agentūros saugo 
išmokėtų išmokų patvirtinamuosius 
dokumentus ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų administracinių ir fizinių patikrų 
atlikimo dokumentus ir užtikrina, kad šie 
dokumentai bei informacija būtų prieinami 
Komisijai.

Akredituotos mokėjimo agentūros saugo 
išmokėtų išmokų patvirtinamuosius 
dokumentus ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų administracinių ir fizinių patikrų 
atlikimo dokumentus ir užtikrina, kad šie 
dokumentai bei informacija būtų prieinami 
Komisijai. Tokie patvirtinamieji 
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dokumentai taip pat gali būti laikomi 
elektronine forma.

Or. de

Pakeitimas 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akredituotos mokėjimo agentūros saugo 
išmokėtų išmokų patvirtinamuosius 
dokumentus ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų administracinių ir fizinių patikrų 
atlikimo dokumentus ir užtikrina, kad šie 
dokumentai bei informacija būtų prieinami 
Komisijai.

Akredituotos mokėjimo agentūros saugo 
išmokėtų išmokų patvirtinamuosius 
dokumentus ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų administracinių ir fizinių patikrų 
atlikimo dokumentus ir užtikrina, kad šie 
dokumentai bei informacija būtų prieinami 
Komisijai. Tokie patvirtinamieji 
dokumentai taip pat gali būti laikomi ir 
siunčiami elektronine forma.

Or. en

Pakeitimas 368
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti taisykles dėl:

Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos taisyklės dėl:

Or. de

Pakeitimas 369
George Lyon
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sąlygų, kuriomis 51 straipsnyje 
nurodyti patvirtinamieji dokumentai 
laikomi, įskaitant jų saugojimo laiką ir 
būdą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka įgyvendinimo taisykles, kurios reikalingos siekiant įgyvendinti 
pranešėjo 48 pakeitimą.

Pakeitimas 370
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje dalyje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 371
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus 
finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą 
neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį bei dydį ir į Sąjungai 
padarytą finansinę žalą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus 
finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą 
neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį bei dydį, ir išskaitomos 
sumos yra paremtos grėsmės Žemės ūkio 
fondams įvertinimu, atsižvelgiant į
pažeidimą.

Or. en
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Pagrindimas

Korekcijų Žemės ūkio fondams apskaičiavimas, turi būti pagrįstas dabartinės rizikos žemės 
ūkio fondams vertinimu, o ne taikomas fiksuotos sumos korekcijos tarifas, kuris galiausiai 
gali virsti neproporcinga nuobauda.

Pakeitimas 372
George Lyon, Sylvie Goulard
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus 
finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą 
neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį bei dydį ir į Sąjungai 
padarytą finansinę žalą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus 
finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą 
neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį, ir išskaitomos sumos 
yra paremtos grėsmės Žemės ūkio 
fondams įvertinimu, atsižvelgiant į
pažeidimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas 52 pranešėjo pakeitimas.

Pakeitimas 373
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus 
finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą 
neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį bei dydį ir į Sąjungai 
padarytą finansinę žalą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus 
finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą 
neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į 
pažeidimo pobūdį bei dydį ir į Sąjungai 
padarytą finansinę žalą. Jokiu būdu 
išskaitomos sumos neviršija Žemės ūkio 
fondų rizikos, kuri nurodoma 
sertifikavimo įmonės nuomonėje dėl 
pagrindinių sandorių teisėtumo bei 
reguliarumo.
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Or. en

Pakeitimas 374
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija finansines korekcijas vykdo 
pavieniais nustatytų pažeidimų atvejais 
arba atsižvelgdama į šių pažeidimų 
sisteminį pobūdį tam, kad nustatytų, ar 
taikyti ekstrapoliuotą ar vienodo dydžio 
korekciją.
Vienodo dydžio korekcijos taikomos tik 
tada, kai konkrečiu atveju neįmanoma 
įvertinti nustatyto pažeidimo masto ir 
sumos arba neįmanoma ekstrapoliuoti 
taisomosios sumos.

Or. en

Pagrindimas

Vienodo dydžio korekcijos turėtų būti paskutinė išeitis, kai nėra kito būdo nustatyti 
neatitikimo masto ar sumos.

Pakeitimas 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija finansines korekcijas vykdo 
pavieniais nustatytų pažeidimų atvejais 
arba atsižvelgdama į šių pažeidimų 
sisteminį pobūdį tam, kad nustatytų, ar 
taikyti ekstrapoliuotą ar vienodo dydžio 
korekciją.
Vienodo dydžio korekcijos taikomos tik 
tada, kai konkrečiu atveju neįmanoma 
įvertinti nustatyto pažeidimo masto ir 
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sumos arba neįmanoma ekstrapoliuoti 
taisomosios sumos.

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas svarbus siekiant užtikrinti, kad vieno dydžio finansinės korekcijos būtų 
naudojamos tik kaip paskutinė išeitis. Pirmenybė turėtų būti teikiama individualiam 
pažeidimų atvejų nagrinėjimui.

Pakeitimas 376
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis 
mėnesius. Šios procedūros rezultatų 
ataskaita pateikiama Komisijai, kuri prieš 
priimdama sprendimą dėl atsisakymo 
finansuoti, ją išnagrinėja.

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis 
mėnesius. Šios procedūros rezultatų 
ataskaita pateikiama Komisijai, kuri prieš 
priimdama sprendimą dėl atsisakymo 
finansuoti, atsižvelgia į ataskaitoje 
pateikiamas rekomendacijas. Komisija 
nurodo priežastis, jei nusprendžia 
nesilaikyti ataskaitos rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

Jei Komisija nusprendžia neatsižvelgti į suderinimo įstaigos sprendimą, ji privalo nurodyti 
priežastis.

Pakeitimas 377
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
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suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis 
mėnesius. Šios procedūros rezultatų 
ataskaita pateikiama Komisijai, kuri prieš 
priimdama sprendimą dėl atsisakymo 
finansuoti, ją išnagrinėja.

suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis 
mėnesius ir parengti bendrą nuomonę. 
Šios procedūros rezultatų ataskaita 
pateikiama Komisijai, kuri prieš priimdama 
sprendimą dėl atsisakymo finansuoti, ją 
išnagrinėja.

Or. lv

Pakeitimas 378
Diane Dodds
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis 
mėnesius. Šios procedūros rezultatų 
ataskaita pateikiama Komisijai, kuri prieš 
priimdama sprendimą dėl atsisakymo 
finansuoti, ją išnagrinėja.

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis 
mėnesius. Šios procedūros rezultatai yra 
pateikiami Komisijai siunčiamoje 
ataskaitoje, kuri ją išnagrinėja siekdama 
priimti joje pateikiamas išvadas prieš 
priimdama sprendimą nefinansuoti.

Or. en

Pakeitimas 379
Julie Girling, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 54 straipsnį patvirtinant 
priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 
sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo, 
įskaitant Komisijos ir valstybių narių 
keitimąsi informacija ir terminus, kurių 
reikia laikytis, išlaidų atitiktį, taip pat 
taikant tame straipsnyje numatytą 
suderinimo procedūrą, įskaitant suderinimo 
įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo 
tvarką.

b) pagal 54 straipsnį patvirtinant 
priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 
sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo, 
įskaitant Komisijos ir valstybių narių 
keitimąsi informacija, Bendrijai taikomos 
bendro finansavimo normos korekciją, 
kurią reikia taikyti, bei terminus, kurių 
reikia laikytis, išlaidų atitiktį, taip pat 
taikant tame straipsnyje numatytą 
suderinimo procedūrą, įskaitant suderinimo 
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įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo 
tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Fiksuotos finansinių korekcijų sumos turi tokią finansinę reikšmę, kad jos turėtų būti 
nustatytos teisės aktuose, o ne Komisijos gairėse kaip kad yra dabar.

Pakeitimas 380
Albert Deß
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per 24 
mėnesius nuo to laiko, kai tikrinimo 
ataskaitą ar panašų dokumentą, kuriame 
nurodyta, kad padarytas pažeidimas,
patvirtina ir, atitinkamais atvejais, gauna
mokėjimo agentūra arba už susigrąžinimą 
atsakinga įstaiga. Tuo pačiu metu 
atitinkamos sumos įrašomos į mokėjimo
agentūros skolininkų knygą.

Or. de

Pakeitimas 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per
24 mėnesius nuo patikrinimų ataskaitos 
arba panašaus dokumento, kuriuo 
registruojamas pažeidimas, patvirtinimo, 
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skolininkų knygoje. arba, atitinkamais atvejais, nuo dienos, 
kai mokėjimo agentūra ar už grąžinimą 
atsakinga įstaiga gavo tą ataskaitą ar 
panašų dokumentą. Tuo pačiu metu 
atitinkamos sumos įrašomos į mokėjimo 
agentūros skolininkų knygą.

Or. fr

Pakeitimas 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per 24 
mėnesius nuo to laiko, kai tikrinimo 
ataskaitą ar panašų dokumentą, kuriame 
nurodyta, kad padarytas pažeidimas,
patvirtina ir, atitinkamais atvejais, gauna 
mokėjimo agentūra arba už susigrąžinimą 
atsakinga įstaiga. Atitinkamos sumos 
reikalavimo grąžinti sumas pateikimo 
metu įregistruojamos mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, nuo kurios dienos prasideda susigrąžinimo procedūros, 
išplečiant terminą, kurio laikydamosi agentūros gali pateikti prašymą susigrąžinti nuo 12 iki 
24 mėnesių. Taip pat bus atkurta galiojanti tvarka, pagal kurią 50 proc. už pažeidimus 
neišieškotų sumų naštą patiria valstybė narė, o likę 50 proc. – iš ES biudžeto (Komisijos 
pasiūlymas reikštų, kad valstybės narės padengia 100 proc.). Šiuo pakeitimu 50 proc. 
pratęsiamas susigrąžinimo terminas aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo agentūros.

Pakeitimas 383
Herbert Dorfmann
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per 24 
mėnesius nuo to laiko, kai mokėjimo 
agentūra arba už susigrąžinimą atsakinga 
įstaiga patvirtino savo pačios tikrinimo 
ataskaitą ar panašų dokumentą, gautą iš 
kontrolės įstaigos, kuri remdamasi 
konkrečiais faktais nurodo, kad yra
padarytas pažeidimas. Tuo pačiu metu 
atitinkamos sumos įrašomos į mokėjimo 
agentūros skolininkų knygą.

Or. it

Pakeitimas 384
Luís Paulo Alves
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti ne vėliau kaip
per 24 mėnesius po to, kai kompetentinga 
nacionalinė institucija nustatė sumas, 
kurios turi būti susigrąžintos, remiantis 
galutine tikrinimo ataskaita ar panašiu 
dokumentu, laikantis taikomų teisės aktų,
ir atitinkamas sumas registruoja mokėjimo 
agentūros skolininkų knygoje.

Or. pt

Pakeitimas 385
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis



PE492.777v02-00 150/169 AM\910033LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per 24 
mėnesius nuo to laiko, kai tikrinimo 
ataskaitą ar panašų dokumentą, kuriame 
nurodyta, kad padarytas pažeidimas,
patvirtina ir, atitinkamais atvejais, gauna 
mokėjimo agentūra arba už susigrąžinimą 
atsakinga įstaiga. Atitinkamos sumos 
reikalavimo grąžinti sumas pateikimo 
metu įregistruojamos mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

Or. en

Pakeitimas 386
Maria do Céu Patrão Neves
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti ne vėliau kaip
per 24 mėnesius po to, kai kompetentinga 
nacionalinė institucija nustatė sumas, 
kurios turi būti susigrąžintos, remiantis 
galutine tikrinimo ataskaita ar panašiu 
dokumentu, laikantis taikomų teisės aktų,
ir atitinkamas sumas registruoja mokėjimo 
agentūros skolininkų knygoje.

Or. pt

Pakeitimas 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis



AM\910033LT.doc 151/169 PE492.777v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmos administracinės ar 
teisminės ataskaitos, kurioje nurodoma,
kad padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

Or. es

Pakeitimas 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo to laiko, kai tikrinimo ataskaitą 
ar panašų dokumentą, kuriame nurodyta,
kad padarytas pažeidimas, patvirtina ir, 
atitinkamais atvejais, gauna mokėjimo 
agentūra arba už susigrąžinimą atsakinga 
įstaiga. Tuo pat metu, kai pateikiamas 
reikalavimas grąžinti sumas, atitinkamos 
sumos įregistruojamos mokėjimo 
agentūros skolininkų knygoje.

Or. en

Pakeitimas 389
Juozas Imbrasas
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
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aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje.

aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmos patikros ataskaitos,
nurodančios, kad pažeidimas, kaip jis 
apibrėžtas Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 
straipsnio 2 dalyje, buvo padarytas,
patvirtinimo ir, kai taikoma, mokėjimo 
agentūros ar institucijos, atsakingos už 
išieškojimą, gavimo, ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje.

Or. lt

Pakeitimas 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
siekia iš gavėjų susigrąžinti per dvejus
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje.

Or. es

Pakeitimas 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
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arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, daugiausiai 50 % finansinių
nesusigrąžinimo pasekmių tenka 
atitinkamai valstybei narei ir daugiausiai 
50 % turi būti padengta iš Sąjungos 
biudžeto, nepažeidžiant reikalavimo, kad 
valstybė narė turi tęsti susigrąžinimo 
procedūrą pagal 60 straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siūloma išlaikyti tokią pat padėtį, kuri numatoma dabartiniu reglamentu, kai 
finansinė našta pasidalijama pagal bendro lėšų valdymo principą. 

Pakeitimas 392
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – Sąjungos biudžetui, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei,
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – ES biudžetui. Finansinės naštos,
atsiradusios dėl nesusigrąžinimo, 
pasidalijimas nepažeidžia reikalavimo, kad 
valstybė narė turi tęsti susigrąžinimo 
procedūrą pagal 60 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – Sąjungos biudžetui, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, nuo kurios dienos prasideda susigrąžinimo procedūros, 
išplečiant terminą, kurio laikydamosi agentūros gali pateikti prašymą susigrąžinti nuo 12 iki 
24 mėnesių. Taip pat bus atkurta galiojanti tvarka, pagal kurią 50 proc. už pažeidimus 
neišieškotų sumų naštą patiria valstybė narė, o likę 50 proc. – iš ES biudžeto (Komisijos 
pasiūlymas reikštų, kad valstybės narės padengia 100 proc.). Šiuo pakeitimu 50 proc. 
pratęsiamas susigrąžinimo terminas aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo agentūros.
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Pakeitimas 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, daugiausiai 50 % finansinių
nesusigrąžinimo pasekmių tenka 
atitinkamai valstybei narei ir daugiausiai 
50 % turi būti padengta iš Sąjungos 
biudžeto, nepažeidžiant reikalavimo, kad 
valstybė narė turi tęsti susigrąžinimo 
procedūrą pagal 60 straipsnį.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta tokia pat padėtis, kuri numatoma dabartiniu reglamentu, kai finansinė 
našta pasidalijama pagal bendro lėšų valdymo principą. 

Pakeitimas 396
Luís Paulo Alves
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – Sąjungos biudžetui, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Or. pt
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Pakeitimas 397
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – Sąjungos biudžetui, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – ES biudžetui, nepažeidžiant 
reikalavimo, kad valstybė narė turi tęsti 
susigrąžinimo procedūrą pagal 60 straipsnį.

Or. ro

Pakeitimas 399
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – Sąjungos biudžetui, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 400
Maria do Céu Patrão Neves
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo
pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei
ir 50 % – Sąjungos biudžetui, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Or. pt

Pakeitimas 401
Michel Dantin
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei dėl su atitinkama valstybe nare 
nesusijusių priežasčių sumų buvo 
neįmanoma susigrąžinti per pirmoje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį, ir jeigu 
susigrąžintina suma viršija 1 milijoną 
EUR, Komisija valstybės narės prašymu 
gali šį terminą pratęsti ne ilgiau kaip 
50 % pradinio termino trukmės.

Or. fr

Pakeitimas 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei dėl su atitinkama valstybe nare 
nesusijusių priežasčių sumų buvo 
neįmanoma susigrąžinti per pirmoje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį, ir jeigu 
susigrąžintina suma viršija 1 milijoną 
EUR, Komisija valstybės narės prašymu 
gali šį terminą pratęsti ne ilgiau kaip 
50 % pradinio termino trukmės.

Or. fr

Pakeitimas 403
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei dėl su atitinkama valstybe nare 
nesusijusių priežasčių sumų buvo 
neįmanoma susigrąžinti per pirmoje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį, ir jeigu 
susigrąžintina suma viršija 1 milijoną 
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EUR, Komisija valstybės narės prašymu 
gali šį terminą pratęsti ne ilgiau kaip 
50 % pradinio termino trukmės.

Or. en

Pakeitimas 404
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei dėl su atitinkama valstybe nare 
nesusijusių priežasčių sumų buvo 
neįmanoma susigrąžinti per pirmoje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį, ir jeigu 
susigrąžintina suma viršija 1 milijoną 
EUR, Komisija valstybės narės prašymu 
gali šį terminą pratęsti ne ilgiau kaip 
50 % pradinio termino trukmės.

Or. en

Pakeitimas 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei dėl nesusijusių su atitinkama 
valstybe nare priežasčių neišieškoma per 
šios dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą 
laikotarpį, ir jeigu išieškotina suma viršija 
1 mln. EUR, Komisija valstybės narės 
prašymu gali šį terminą pratęsti ne ilgiau 
kaip 50 % pradinio termino.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, nuo kurios dienos prasideda susigrąžinimo procedūros, 
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išplečiant terminą, kurio laikydamosi agentūros gali pateikti prašymą susigrąžinti nuo 12 iki 
24 mėnesių. Taip pat bus atkurta galiojanti tvarka, pagal kurią 50 proc. už pažeidimus 
neišieškotų sumų naštą patiria valstybė narė, o likę 50 proc. – iš ES biudžeto (Komisijos 
pasiūlymas reikštų, kad valstybės narės padengia 100 proc.). Šiuo pakeitimu 50 proc. 
pratęsiamas susigrąžinimo terminas aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo agentūros.

Pakeitimas 406
Marian Harkin
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei dėl nesusijusių su atitinkama 
valstybe nare priežasčių neišieškoma per 
šios dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą 
laikotarpį, ir jeigu išieškotina suma viršija 
1 mln. EUR, Komisija valstybės narės 
prašymu gali šį terminą pratęsti ne ilgiau 
kaip 50 % pradinio termino.“

Or. en

Pakeitimas 407
Monika Hohlmeier
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, 
kuri turi būti susigrąžinta, arba

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, 
kuri turi būti susigrąžinta; ši sąlyga turi 
būti laikoma įvykdyta, jei suma, kurią 
reikia susigrąžinti iš gavėjo vienu 
mokėjimu, neviršija 300 EUR.

Or. de

Pagrindimas

Labai mažų sumų susigrąžinimas generuoja dideles administracines išlaidas. Sumos, kurios 
patenka žemiau nustatytos labai žemos ribos, neturėtų būti susigrąžinamos, siekiant išlaikyti 
ekonominį efektyvumą.
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Pakeitimas 408
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Or. es
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Pakeitimas 410
Alfreds Rubiks
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti
gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Or. lv

Pakeitimas 411
Michel Dantin
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Or. fr

Pakeitimas 412
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 413
Juozas Imbrasas
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos 
įplaukos, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo 
arba aplaidumo atsakomybė tenka tos 
valstybės narės administracinėms 
institucijoms arba kitoms oficialioms 
įstaigoms.

Or. lt

Pakeitimas 414
Robert Dušek
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekiant veiksmingos atgrasomosios Išbraukta.
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sukčiavimo prevencijos, ypač didelės 
rizikos srityse, atsižvelgiant į priemonių 
sąnaudas bei naudą ir paisant 
proporcingumo;

Or. en

Pakeitimas 415
Hynek Fajmon
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekiant veiksmingos atgrasomosios 
sukčiavimo prevencijos, ypač didelės 
rizikos srityse, atsižvelgiant į priemonių 
sąnaudas bei naudą ir paisant 
proporcingumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 416
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) užkirsti kelią netinkamoms 
aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos 
priežiūros išlaidoms, ypač siekiant 
išvengti veiklos finansavimo pagal BŽŪP, 
nes tai generuoti papildomas išlaidas 
kitoms politikos sritims ES biudžete, ypač 
aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra viešųjų finansų biudžeto efektyvumo principas. Žalingos praktikos išlaidos šiuo metu 
perkeliamos biudžetinėms lėšoms, jos padengiamos iš kitų ES biudžeto sektorių arba iš 
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valstybių narių biudžeto, arba jas padengia vartotojai (pvz., pesticidų ir perteklinių maistinių 
medžiagų iš geriamojo vandens šalinimo išlaidos, kurios įtraukiamos į sąskaitas už vandenį) 
kaip mokesčių mokėtojai ir kaip vartotojai.

Pakeitimas 417
Albert Deß
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reikia vengti naujų mokėjimo 
sistemų, kurios savo ruožtu pareikalaus 
su ekologiškumo didinimu susijusių 
stebėsenos ir nuobaudų sistemų diegimo, 
taikymo, nes dėl to gali atsirasti 
papildomų sudėtingų administracinių 
procedūrų ir daugiau biurokratijos.

Or. de

Pakeitimas 418
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti
taisykles, kuriomis siekiama vienodo šio 
straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo.

Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus, kuriais
siekiama vienodo šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
taikymo.

Or. de

Pagrindimas

Tai nėra vien techninis sprendimas.

Pakeitimas 419
Hans-Peter Mayer
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 420
George Lyon, Sylvie Goulard
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į valstybių narių pagal 60 straipsnio 2 
dalį nustatytas sistemas, jei nenumatyta 
kitaip, įtraukiami sistemingi visų pagalbos 
paraiškų administracinės patikros, kurios 
papildomos patikromis vietoje.

1. Į valstybių narių pagal 60 straipsnio 2 
dalį nustatytas sistemas, jei nenumatyta 
kitaip, įtraukiami visų pagalbos paraiškų ir 
mokėjimo prašymų taikant rizikos 
vertinimo metodiką pagal reikalaujamą 
patikrinimo lygį administracinės patikros, 
kurios papildomos patikromis vietoje, 
kurių tikslas turi būti stebėti būdingos 
rizikos lygį ir kurių kiekis turi būti 
pritaikytas, atsižvelgiant į būdingą ir 
kontrolės riziką.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išsamiau aiškinamas 61 pranešėjo pakeitimas.

Pakeitimas 421
Janusz Wojciechowski
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta kontrolės sistema 
apima galimybę pateikti prieštaravimus 
dėl kontrolės ir tokių prieštaravimų 
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pateikimo ir nagrinėjimo laikotarpį.

Or. pl

Pakeitimas 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat 
ir didžiausių, normą.

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, srityse,
kuriose klaidų rizika didžiausia, normą.

Atrinkdama tikrinamus pareiškėjus, 
valstybė narė gali atsižvelgti į šiuos 
veiksnius:
– susijusių sumų dydį;
– ankstesnio valdymo ir kontrolės sistemų 
audito išvadas;
– savanorišką dalyvavimą valdymo 
schemose, patvirtintose remiantis 
pripažintais tarptautiniais standartais.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant patikrinimus, turėtų būti labiau taikoma rizikos vertinimo metodika. Veiksnių sąrašas 
turėtų padėti valstybėms narėms įvertinti, kas yra tinkama jų teritorijoje vykdomoms 
patikroms.

Pakeitimas 423
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat
ir didžiausių, normą.

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat
srityse, kurios klaidų rizika didžiausia,
normą.

Laikanti patikrų proporcingumo principo, 
reikėtų atsižvelgti į tam tikrus veiksnius:
– sandorių dydį;
– ankstesnių auditų ir patikrų teigiamus 
rezultatus;
– kompetentingos nacionalinė priežiūros 
institucijos patikimumo laipsnį;
– savanoriškas valdymo sistemas, 
patvirtintas atsižvelgiant į tarptautiniu 
mastu pripažintus standartus.

Or. de

Pagrindimas

Labai svarbu nustatyti tam tikrus veiksnius, kurie gali suteikti pagrindą patikrų 
proporcionalumui užtikrinti.

Pakeitimas 424
George Lyon, Sylvie Goulard
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat 
ir didžiausių, normą.

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat
srityse, kurios klaidų rizika didžiausia,
normą.
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Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
proporcingos, reikia atsižvelgti į šiuos 
veiksnius:
– susijusių sumų dydį;
– ankstesnio valdymo ir kontrolės sistemų 
audito išvadas;
– savanorišką dalyvavimą valdymo 
schemose, patvirtintose remiantis 
pripažintais tarptautiniais standartais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimamas 62 pranešėjo pakeitimas, išskyrus trečiąją įtrauką, kuri yra 
klaidinanti ir gali sukurti įvairiausių papildomų neaiškiai apibrėžtų reikalavimų.


