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Pakeitimas 780
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 c konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70c) savo sprendime Teismas neužginčijo 
tikslo – stiprinti viešąją EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę –
teisėtumo. Šis tikslas turėtų būti 
analizuojamas atsižvelgiant į naująją 
finansų valdymo ir kontrolės sistemą, kuri 
turi būti taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d. 
Taikant tą sistemą nacionalinių 
administracijų vykdoma kontrolė negali 
būti nuodugni ir ypač pažymėtina tai, kad 
beveik pagal visas schemas tik nedidelė 
dalis subjektų gali būti tikrinama vietoje. 
Jeigu mažiausios kontrolės normos būtų 
padidintos ir viršytų dabar taikomas 
normas, dabartinėmis aplinkybėmis 
nacionalinėms administracijoms tektų 
papildoma finansinė ir administracinė 
našta, o tai sąnaudų atžvilgiu būtų 
neefektyvu. Be to, naujojoje sistemoje 
numatyta, kad tam tikromis sąlygomis 
valstybės narės gali sumažinti patikrinimų 
vietoje skaičių. Tokiomis aplinkybėmis 
žemės ūkio fondų paramos gavėjų 
asmenvardžių ar pavadinimų skelbimas 
stiprina viešąją šių lėšų naudojimo 
kontrolę ir todėl veiksmingai papildo 
esamą valdymo ir kontrolės sistemą, kuri 
būtina norint užtikrinti deramą Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos lygį. 
Nacionalinėms valdžios institucijoms, 
taikančioms naująsias taisykles, pagal 
kurias supaprastinamas administracinis 
Sąjungos lėšų naudojimo procesas ir 
mažinamos administracinės išlaidos, 
turėtų būti suteikta galimybė kliautis 
viešąja kontrole (visų pirma pasitikėti tos 
kontrolės prevenciniu ir atgrasomuoju 
poveikiu sukčiaujantiems ir netinkamai 

(70c) savo sprendime Teismas neužginčijo 
tikslo – stiprinti viešąją EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę –
teisėtumo;
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viešojo sektoriaus lėšas naudojantiems 
asmenims), atgrasant pavienius paramos 
gavėjus nuo netinkamo elgesio;

Or. en

Pagrindimas

Viešoji kontrolė negali pakeisti darbo, kurį turi atlikti kompetentingos institucijos.

Pakeitimas 781
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 d konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70d) viešosios EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų 
naudojimo kontrolės tikslas, kurio siekiama 
skelbiant gavėjus, gali būti pasiektas tik 
užtikrinus, kad visuomenei būtų suteikta
tam tikro lygio informacija. Ta informacija 
turėtų apimti duomenis apie gavėjo 
tapatybę, skirtą sumą, lėšas skyrusį fondą, 
atitinkamos priemonės tikslą ir pobūdį. Ji 
turėtų būti skelbiama taip, kad būtų 
daromas mažesnis poveikis gavėjų teisei į 
pagarbą jų privačiam gyvenimui apskritai 
ir ypač teisei į jų asmens duomenų apsaugą 
– tai teisės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsniuose;

(70d) viešosios EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų 
naudojimo kontrolės tikslas, kurio siekiama 
skelbiant gavėjus, gali būti pasiektas tik 
užtikrinus, kad visuomenei būtų pateikta
tam tikro lygio informacija. Ta informacija 
turėtų apimti duomenis apie kiekvieno
fondo skirtą sumą, atitinkamos priemonės 
tikslą ir pobūdį. Siekiant sudaryti tikslų 
vaizdą, susijusį su BŽŪP paramos 
teritoriniu paskirstymu, taip pat turėtų 
būti pateikta informacija apie valdų, 
kurioms taikomos šios priemonės, buvimo 
vietą. Siekiant užtikrinti gavėjų teisę į 
pagarbą jų privačiam gyvenimui apskritai 
ir ypač teisę į jų asmens duomenų apsaugą 
– tai teisės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsniuose – gavėjų pavardės neturėtų 
būti skelbiamos ir gavėjai turėtų būti 
identifikuojami pagal kodą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti tikslų vaizdą, susijusį su BŽŪP paramos teritoriniu paskirstymu, turėtų būti 
pateikta informacija apie valdų buvimo vietą. Pavardės neturėtų būti skelbiamos, kad nebūtų 
keliama grėsmė gavėjų asmeniniam gyvenimui ir saugumui.
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Pakeitimas 782
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 e konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70e) jei būtų skelbiama informacija apie 
priemonę, pagal kurią ūkininkui suteikiama 
teisė gauti pagalbą, pagalbos pobūdį ir 
tikslą, visuomenė gautų konkrečios
informacijos apie subsidijuojamą veiklą ir 
subsidijos suteikimo tikslą. Tai padėtų 
užtikrinti prevencinį ir atgrasomąjį 
viešosios kontrolės poveikį apsaugant 
finansinius interesus;

(70e) jei būtų skelbiama informacija apie 
priemonę, pagal kurią ūkininkui suteikiama 
teisė gauti pagalbą, tos pagalbos pobūdį ir 
tikslą bei regioną, kur ta priemonė 
taikoma, visuomenė gautų informacijos 
apie subsidijuojamą veiklą ir subsidijos 
suteikimo tikslą. Tai padėtų užtikrinti 
geresnį informavimą apie tai, kokias 
viešąsias gėrybes užtikrina 
ūkininkavimas, ir sustiprinti valstybės 
paramos žemės ūkiui teisėtumą;

Or. en

Pakeitimas 783
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 f konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70f) siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp 
siekiamo tikslo – vykdyti viešąją EŽŪGF 
ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę – ir 
gavėjų teisės į pagarbą jų privačiam 
gyvenimui apskritai ir teisės į asmens 
duomenų apsaugą, reikėtų atsižvelgti į 
pagalbos dydį. Po išsamios analizės ir 
konsultacijų su suinteresuotosiomis 
šalimis nustatyta, kad norint padidinti to 
informacijos skelbimo veiksmingumą ir 
riboti poveikį gavėjų teisėms, reikėtų 
nustatyti gautos pagalbos sumos ribą, 
kurios neviršijusių gavėjų asmenvardžiai 
ar pavadinimai nebūtų skelbiami;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Jei kiekvienas gavėjas identifikuojamas pagal kodą, riba nebūtina.

Pakeitimas 784
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 g konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70g) riba turėtų atspindėti pagal BŽŪP 
sistemą nustatytų schemų paramos dydį ir 
turėtų būti juo pagrįsta. Kadangi valstybių 
narių žemės ūkio ekonomikos struktūros 
yra labai skirtingos ir gali gerokai skirtis 
nuo vidutinio Sąjungos ūkio struktūros, 
turėtų būti leidžiama taikyti konkrečią 
valstybių narių padėtį atspindinčias 
skirtingas mažiausias ribas. 
Reglamente xxx/xxx [DP] nustatoma 
paprasta konkrečiai mažiems ūkiams 
skirta schema. To reglamento 
49 straipsnyje nustatyti pagalbos sumos 
skaičiavimo kriterijai. Siekiant 
nuoseklumo tais kriterijais turėtų būti 
vadovaujamasi ir tuomet, kai kiekvienai 
valstybei narei nustatomos su gavėjo 
asmenvardžio ar pavadinimo skelbimu 
susijusios konkrečios ribos. Tais atvejais, 
kai konkreti riba neviršijama, skelbime 
turėtų būti nurodoma visa svarbi 
informacija (išskyrus asmenvardį ar 
pavadinimą), kad mokesčių mokėtojai 
galėtų susidaryti tikslią nuomonę apie
BŽŪP;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei kiekvienas gavėjas identifikuojamas pagal kodą, riba nebūtina.
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Pakeitimas 785
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiami EŽŪGF ir EŽŪFKP 
lėšų gavėjai. Skelbime pateikiama tokia 
informacija:

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiamos gavėjams 
sumokėtos EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų 
sumos. Skelbime pateikiama tokia 
informacija:

Or. en

Pagrindimas

Pavardės neturėtų būti skelbiamos, kad nebūtų keliama grėsmė gavėjų asmeniniam gyvenimui 
ir saugumui.

Pakeitimas 786
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nepažeidžiant šio reglamento 
110b straipsnio pirmos pastraipos, 
paramos gavėjų asmenvardžiai ar 
pavadinimai:

a) kiekvienas gavėjas identifikuojamas
pagal kodą, dėl kurio formos sprendžia 
valstybės narės;

i) vardas ir pavardė, jei gavėjas – fizinis 
asmuo;
ii) visas įregistruotas juridinis 
pavadinimas, jei gavėjas yra juridinis 
asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės 
įstatymus turintis savarankišką teisinį 
subjektiškumą;
iii) įregistruotas arba kitaip oficialiai 
pripažintas visas asociacijos pavadinimas, 
jei gavėjas yra asociacija, neturinti 
savarankiško teisinio subjektiškumo;
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Or. en

Pagrindimas

Pavardės neturėtų būti skelbiamos, kad nebūtų keliama grėsmė gavėjų asmeniniam gyvenimui 
ir saugumui.

Pakeitimas 787
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) EŽŪGF arba EŽŪFKP finansuojamų 
priemonių, pagal kurias skiriamos c punkte 
minimos išmokos, pobūdis ir aprašas.

d) EŽŪGF arba EŽŪFKP finansuojamų 
priemonių, pagal kurias skiriamos c punkte 
minimos išmokos, pobūdis ir aprašas, taip 
pat regionai, kur yra valdos, kurioms 
taikomos šios priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Savivaldybė, kurioje gyvena ar yra registruotas gavėjas, gali būti toli nuo valdų, kurioms 
taikomos priemonės, buvimo vietos. Siekiant sudaryti tikslų vaizdą, susijusį su BŽŪP paramos 
teritoriniu paskirstymu, taip pat turėtų būti pateikta informacija apie valdų buvimo vietą.

Pakeitimas 788
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
110 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110b straipsnis
Riba

Išbraukta.

Jeigu pagalbos suma, kurią gavėjas gavo 
per vienus metus, atitinka sumą, kurią 
valstybė narė nustatė pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį, arba yra už 
ją mažesnė, ta valstybė narė neskelbia 
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gavėjo asmenvardžio ar pavadinimo, kaip 
numatyta šio reglamento 110a straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos a punkte.
Pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 
49 straipsnį valstybės narės nustatytas ir 
pagal tą reglamentą Komisijai nurodytas 
sumas Komisija viešai paskelbia, 
laikydamasi pagal 110d straipsnį priimtų 
taisyklių.
Tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 
pirma pastraipa, valstybės narės 
110a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 
b, c ir d punktuose nurodytą informaciją 
paskelbia, o gavėjas nurodomas 
naudojant kodą. Valstybės narės priima 
sprendimą dėl to kodo formos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 110a straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimą.

Pakeitimas 789
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
110 d straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl 110 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytų regionų apibrėžties.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas 110a straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimas.


