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Pakeitimas 1
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 18, 19, 201, 209, 210, 212 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

1. Sertifikavimo įstaiga – tai viešoji arba 
privati audito įstaiga. Kai tai privati audito 
įstaiga, ją surengdama viešo konkurso 
procedūrą atrenka valstybė narė. 
Sertifikavimo įstaiga teikia nuomonę, kuri 
parengiama vadovaujantis tarptautiniu 
mastu priimtais audito standartais, dėl 
mokėjimo agentūros metinių finansinių 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo ir tinkamo jos taikomų 
kontrolės sistemų veikimo, taip pat
pagrindinių sandorių teisėtumo bei 
reguliarumo. Šioje nuomonėje, inter alia, 
pažymima, ar atlikus patikrinimą kyla 
abejonių dėl 7 straipsnio 3 dalies b punkte 
nurodytoje valdymo patikinimo 
deklaracijoje pateiktų teiginių.

Veiklos požiūriu ji yra nepriklausoma tiek 
nuo atitinkamos mokėjimo agentūros, tiek 
nuo tą agentūrą akreditavusios institucijos.

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.

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus, kaip numatyta 
pagal 111 straipsnį, kuriais remiantis 
nustatomos taisyklės, susijusios su
sertifikavimo įstaigų statusu ir 
konkrečiomis užduotimis, įskaitant patikras,
kurios parengiamos veiksmingiausiu 
būdu, kuo labiau remiantis integruotais 
pavyzdžiais, siekiant, kad būtų sumažinta 
administracinė našta ūkininkams ir 
valstybėms narėms.
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Komisija priima įgyvendinimo aktus 
nustatyti taisyklėms, taikytinoms 
sertifikatams ir ataskaitoms, kuriuos 
rengs sertifikavimo įstaigos, ir kartu su 
jais pateikiamiems dokumentams. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258  pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

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 valdymo, ūkio 
valdymo ir ūkio rizikos valdymo 
klausimais sistemą (ūkių konsultavimo 
sistemą), valdomą vienos ar kelių atrinktų
įstaigų. Atrinktoji įstaiga gali būti vieša
ir (arba) privati.

2. Į ūkių konsultavimo sistemą privaloma 
įtraukti bent:

2. Į ūkių konsultavimo sistemą privaloma 
įtraukti bent:

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

a) įpareigojimus ūkių lygmeniu, 
kildinamus iš teisės aktais nustatytų geros 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
reikalavimų ir standartų, nustatytų 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

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;

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;

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 

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

bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

ca) tvarų ūkių ekonominės veiklos 
vystymą remiantis priemonėmis, kurios 
numatytos pagal kaimo plėtros 
programas, įskaitant ūkio modernizavimo, 
konkurencingumo skatinimo, sektorių 
integravimo, inovacijų ir rinkos 
orientavimo programas, taip pat principų, 
susijusių su apskaita, verslumu ir tvariu 
ekonominių išteklių valdymu, skatinimą ir 
įgyvendinimą;

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) aplinkosauginį veiksmingumą ir tvarią 
ūkių ekonominės veiklos plėtrą, kaip 
nustato valstybės narės, prioritetą teikiant
smulkiųjų ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
V antraštinėje dalyje, dalyvaujantiems 
ūkiams.

3. Į ūkių konsultavimo sistemą taip pat gali 
būti įtraukti:

3. Į ūkių konsultavimo sistemą, inter alia,
taip pat gali būti įtraukta:

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

aa) ūkių konversijos skatinimas ir jų 
ekonominės veiklos įvairinimas;
ab) rizikos valdymas ir tinkamų 
prevencinių veiksmų, skirtų kovoti su 
gaivalinėmis nelaimėmis, katastrofų 
reiškiniais, taip pat su gyvūnų ir augalų 
ligomis, taikymas; 
ac) patarimai dėl integruoto kenkėjų 
valdymo ir alternatyvių ne cheminių 
metodų taikymo;

b) būtiniausi nacionaliniais teisės aktais 
nustatyti reikalavimai, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 
29 straipsnio 3 dalyje ir 30 straipsnio 
2 dalyje.

b) nacionalinės teisės aktais nustatyti 
reikalavimai, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx [RD] 29 ir 
30 straipsniuose.

Or. en
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Pakeitimas 3
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 274-277 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomai nuo to, ar paramos gavėjai 
gauna paramą pagal bendrą žemės ūkio 
politiką, įskaitant kaimo plėtrą, ar ne, jie 
gali savanoriškai naudotis ūkių 
konsultavimo sistema.

Nepriklausomai nuo to, ar paramos gavėjai 
gauna paramą pagal bendrą žemės ūkio 
politiką, įskaitant kaimo plėtrą, ar ne, jie 
gali savanoriškai naudotis ūkių 
konsultavimo sistema.

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, turinčių pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas, kurios, inter alia, gali apimti:

a) tuos ūkininkus, kurie turi mažiausiai 
galimybių pasinaudoti kokiomis nors 
kitomis konsultavimo paslaugomis, nei 
teikiamos pagal ūkininkų konsultavimo 
sistemą;
b) ūkininkus, kurie taiko priemones, 
skirtas užtikrinti CO2, maistingųjų 
medžiagų veiksmingumui ir (arba) 
energijos vartojimo efektyvumui, kaip 
apibūdinta Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] III antraštinės dalies 
2 skyriuje;
c) tinklus, kurie veikia naudodami ribotus 
išteklius, kaip nustatyta Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] 53, 61 ir 
62 straipsniuose.

Ūkių konsultavimo sistema užtikrinama, 
kad paramos gavėjai galėtų gauti 
konsultacijas atsižvelgiant į konkrečią jų 
valdos padėtį.

Ūkių konsultavimo sistema užtikrinama, 
kad paramos gavėjai galėtų gauti 
konsultacijas atsižvelgiant į konkrečią jų 
valdos padėtį.

Or. en



AM\921692LT.doc 7/28 PE501.971v01-00

LT

Pakeitimas 4
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 288 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

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 
gautų duomenų ir meteorologinių 
duomenų, kaupimu ir pirkimu, su erdvinių 
duomenų infrastruktūros ir interneto 
svetainės sukūrimu, klimato sąlygų 
specialių tyrimų atlikimu, dirvožemio 
būklės ir dirvožemio funkcionalumo 
stebėsena, taip pat agrometeorologinių ir 
ekonometrinių modelių atnaujinimu. Jei 
reikia, šios priemonės įgyvendinamos 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
laboratorijomis ir įstaigomis.

Or. en

Pakeitimas 5
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 388 pakeitimą

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 po to, kai mokėjimo agentūra arba 
už susigrąžinimą atsakinga įstaiga 
patvirtina, ir, jei taikoma, gauna kontrolės 
ataskaitą ar panašų dokumentą, kuriame 
nurodoma, kad padarytas pažeidimas. 
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Atitinkamos sumos mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje užregistruojamos tuo 
pat metu, kaip ir susigrąžinimo prašymas.

Or. en

Pakeitimas 6
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 61-63, 420, 422-424, 427, 433 pakeitimus 

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija, remdamasi 111 straipsniu, 
priima deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 
susijusių su minimalaus lygio patikromis 
vietoje, kurios būtinos norint veiksmingai 
ir proporcingai valdyti riziką. Remiantis 
šiomis taisyklėmis apibrėžiamos 
aplinkybės, kuriomis valstybės narės turi 
suderinti patikrų vietoje skaičių 
atsižvelgdamos į būdingos rizikos lygį, ir 
numatoma galimybė sumažinti patikrų 
skaičių, kai klaidų norma priimtino lygio 
ir tinkamai taikomos nustatytos valdymo 
ir kontrolės sistemos. 

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, įtraukiamos sistemingos visų 
pagalbos paraiškų ir mokėjimų prašymų 
administracinės patikros ir jos papildomos 
patikromis vietoje, kurių tikslas – stebėti, 
ar laikomasi paramos schemų nuostatų, ir 
koks būdingos rizikos lygis ir kurių 
skaičius suderinamas atsižvelgiant į šį 
tikslą.

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 normą, 
taip pat sritis, kuriose klaidų rizika 
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didžiausia.

Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
proporcingos, būtina atsižvelgti į šiuos 
veiksnius:
– atitinkamų sumų dydį;
– ankstesnio valdymo ir kontrolės sistemų 
audito rezultatus;
– savanorišką dalyvavimą valdymo 
schemose, sertifikuotose pagal pripažintus 
tarptautinius standartus.

Or. en

Pakeitimas 7
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 64, 65, 432, 433 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
atliekamos teisingai ir veiksmingai ir kad 
atitikties sąlygos būtų tikrinamos 
efektyviai, nuosekliai, nešališkai ir 
atsižvelgiant į Sąjungos finansinius 
interesus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl atvejų, kai gavėjai arba jų atstovai 
siekia išvengti patikrų.

1. Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
atliekamos teisingai ir veiksmingai ir kad 
atitikties sąlygos būtų tikrinamos 
efektyviai, nuosekliai, nešališkai ir 
atsižvelgiant į Sąjungos finansinius 
interesus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pirmiausia susijusius su:

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
taisykles, būtinas siekiant vienodo šio 
skyriaus taikymo visoje Sąjungoje. Tos 
taisyklės visų pirma gali būti susijusios 
su:

-a) taisyklėmis, taikytinomis tais atvejais, 
kai gavėjai arba jų atstovai siekia išvengti 
patikrų;

a) taisyklėmis dėl valstybių narių atliktinų 
administracinių patikrų ir patikrų vietoje, 
kuriomis tikrinama, ar laikomasi Sąjungos 
teisės aktais numatytų įpareigojimų, 

a) taisyklėmis dėl administracinių patikrų 
ir patikrų vietoje, atliktinų valstybių narių 
vadovaujantis proporcingu ir rizika 
pagrįstu principu, kuriomis tikrinama, ar 
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įsipareigojimų ir atitikties kriterijų; laikomasi Sąjungos teisės aktais numatytų 
įpareigojimų, įsipareigojimų ir atitikties 
kriterijų;

b) mažiausiu patikrų vietoje lygiu, būtinu 
užtikrinant veiksmingą rizikos valdymą, 
taip pat sąlygomis, kuriomis valstybės 
narės padidina šių patikrų lygį arba 
sumažina jį, jei valdymo ir kontrolės 
sistemos tinkamai veikia ir klaidų norma 
yra patenkinama;
c) vykdytų patikrų bei tikrinimo ir jų 
rezultatų ataskaitų teikimo taisyklėmis ir 
metodais;

c) vykdytų patikrų bei tikrinimo ir jų 
rezultatų ataskaitų teikimo taisyklėmis ir 
metodais;

d) institucijomis, atsakingomis už atitikties 
patikras, patikrų turiniu, dažnumu ir 
prekybos etapu, kuriuo tos patikros 
atliekamos;

d) institucijų, atsakingų už atitikties 
patikras paskyrimo taisyklėmis, patikrų 
turiniu, dažnumu ir prekybos etapu, kuriuo 
tos patikros atliekamos;

e) kai to reikia dėl konkrečių tinkamo 
sistemos valdymo poreikių, taisyklėmis, 
kuriomis nustatomi papildomi 
reikalavimai, susiję su muitinės 
procedūromis, visų pirma nustatytomis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 450/2008;

e) kai to reikia dėl tinkamo sistemos 
valdymo, taisyklėmis, kuriomis nustatomi 
papildomi reikalavimai, susiję su muitinės 
procedūromis, visų pirma nustatytomis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 450/2008;

f) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
38 straipsnyje nurodytų kanapių atveju, 
specialiomis kontrolės priemonėmis ir 
tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymu;

f) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
38 straipsnyje nurodytų kanapių atveju, 
specialiomis kontrolės priemonėmis ir 
tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymu;

g) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
42 straipsnyje nurodytos medvilnės atveju, 
patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų 
sistema;

g) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
42 straipsnyje nurodytos medvilnės atveju, 
patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų 
sistema;

h) Reglamente (ES) Nr. sCMO/xxx 
nurodyto vyno atveju, taisyklėmis dėl plotų 
matavimo taisyklėmis dėl patikrų ir 
specialių finansinių patikrų tobulinimo 
procedūrų taisyklėmis;

h) Reglamente (ES) Nr. sCMO/xxx 
nurodyto vyno atveju, taisyklėmis dėl plotų 
matavimo taisyklėmis dėl patikrų ir 
specialių finansinių patikrų tobulinimo 
procedūrų taisyklėmis;

i) testais ir metodais, taikomais nustatant 
produktų atitiktį valstybės intervencijos ir 
privataus sandėliavimo kriterijams, taip pat 
kvietimų teikti paraiškas tiek dėl valstybės 
intervencijos, tiek dėl privataus 
sandėliavimo procedūromis.

i) testais ir metodais, taikomais nustatant 
produktų atitiktį valstybės intervencijos ir 
privataus sandėliavimo kriterijams, taip pat 
kvietimų teikti paraiškas abiem tikslais 
procedūromis.

1a. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
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pagal kuriuos nustatomos laiko ribos, iki 
kada Komisija turi atsakyti į pranešimą 
apie tai, kad valstybė narė ketina 
sumažinti patikrų vietoje skaičių.

Pirmoje pastraipoje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 112 straipsnio 
3 dalyje arba atitinkamame Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx[DP], Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] arba Reglamento (ES) 
Nr. [sCMO] straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pirmoje pastraipoje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 112 straipsnio 
3 dalyje arba atitinkamame Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx[DP], Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[RD] arba Reglamento (ES) 
Nr. [sCMO] straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 8
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 67-72, 619 pakeitimus 

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nustatoma, kad gavėjas neatitinka 
atitikties kriterijų arba su žemės ūkio 
teisės aktuose numatytomis pagalbos 
skyrimo sąlygomis susijusių 
įsipareigojimų, atšaukiama visa pagalba 
arba jos dalis.

1. Jei nustatoma, kad gavėjas visiškai ar iš 
dalies neatitinka konkrečiai paramos 
schemai taikomų atitikties kriterijų, kaip 
numatyta pagal žemės ūkio teisės aktus, 
visiškai atšaukiama atitinkama pagalbos
dalis. 

Pirmiausia tuo atveju, kai neatitinkami su 
suskaičiuojamais vienetais, pvz., su 
hektarais žemės ar gyvulių skaičiumi, 
susiję atitikties kriterijai, atšaukiama visa 
pagalba, numatyta tiems vienetams, kurių 
atitikties kriterijų nesilaikyta.
1a. Kai pagalba susijusi su konkrečių 
įsipareigojimų vykdymu ir nustatoma, kad 
pagalbos gavėjas šių įsipareigojimų 
nevykdo, atšaukiama visa atitinkama 
pagalba arba jos dalis.

2. Jei taip numatyta Sąjungos teisėje, 
valstybės narės taip pat skiria nuobaudas –
sumažina už priemones, kurios atitinka 
atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, 

2. Jei taip nustatyta teisėkūros procedūra 
priimamuose aktuose, nurodytuose 
Sutarties 289 straipsnio 3 dalyje (prireikus 
tolesnės detalės nustatomos pagal 
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skirtą išmoką ar jos dalį arba visai 
neskiriat tokios išmokos ar jos dalies.

deleguotuosius aktus), valstybės narės taip 
pat skiria administracines nuobaudas –
išmokos už priemones, kurios atitinka 
atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, ar 
jos dalies sumažinimą arba atsisakymą 
skirti tokią išmoką ar jos dalį.

Pagalbos sumažinimo dydis priklauso nuo 
reikalavimų nesilaikymo sunkumo, masto, 
trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius 
ar kelerius kalendorinius metus gali būti 
visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar 
keliomis pagalbos schemomis arba 
paramos priemonėmis.

1a dalyje nurodytos atšauktos pagalbos ir 
2 dalyje nurodytų administracinių 
nuobaudų dydis priklauso nuo reikalavimų 
nesilaikymo pobūdžio, sunkumo, masto, 
trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius 
ar kelerius kalendorinius metus gali būti 
visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar 
keliomis pagalbos schemomis arba 
paramos priemonėmis, su kuriomis 
susijusių reikalavimų nesilaikoma. 

2a. Nuobaudų gradacija grindžiama šiais 
bendrais kriterijais:
– neatitikties sunkumas pirmiausia 
priklauso nuo neatitikties pasekmių 
sunkumo, ypač nuo pavojaus, kurį ji kelia 
atitinkamoms ES lėšoms, ir nuolat 
atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama 
remiantis atitinkamu reikalavimu ar 
standartu;
– neatitikties mastas nustatomas 
pirmiausia atsižvelgiant į tai, ar 
neatitikties poveikis labai didelis, ar 
susijęs tik su pačiu ūkiu;
– neatitikties trukmė nustatoma 
kompetentingai institucijai pirmiausia 
atsižvelgiant į numatomą poveikio laiko 
trukmę arba į galimybę nutraukti šį 
poveikį priimtinomis priemonėmis;
– neatitikties pasikartojimas reiškia, jog 
nustatoma, kad per trejų iš eilės 
kalendorinių metų laikotarpį to paties 
reikalavimo, standarto ar įsipareigojimo 
nesilaikyta daugiau negu vieną kartą, 
tačiau pagalbos gavėjas turėjo būti 
informuotas apie ankstesnį neatitikties 
atvejį ir, jei taikoma, turėti galimybę imtis 
priemonių ankstesnei neatitikčiai ištaisyti.

3. Pagal 1 dalį atšauktos ir pagal 2 dalį
kaip nuobaudos skirtos sumos 

3. Ankstesnėse dalyse nurodytos atšauktos 
ir kaip administracinės nuobaudos skirtos 
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susigrąžinamos visos. sumos susigrąžinamos visos.

Or. en

Pakeitimas 9
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 78, 456, 457 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria ir taiko 
integruotą administravimo ir kontrolės 
sistemą (toliau – integruotoji sistema).

1. Kiekviena valstybė narė sukuria ir taiko 
integruotą administravimo ir kontrolės 
sistemą (toliau – integruotoji sistema).

2. Integruotoji sistema taikoma 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 
I priede išvardytoms paramos schemoms ir 
pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 
22 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 29–32, 
34 ir 35 straipsnius ir, atitinkamais atvejais, 
pagal Reglamento (ES) Nr. CR/xxx 
28 straipsnio 1 dalies b punktą taikomai 
paramai.

2. Integruotoji sistema taikoma 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 
I priede išvardytoms paramos schemoms ir 
pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 
22 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 29–32, 
34 ir 35 straipsnius ir, atitinkamais atvejais, 
pagal Reglamento (ES) Nr. CR/xxx 
28 straipsnio 1 dalies b punktą taikomai 
paramai.

Tačiau šis skyrius netaikomas priemonėms, 
nurodytoms Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx 
[RD] 29 straipsnio 9 dalyje, taip pat 
priemonėms, numatytoms to reglamento 
22 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, kai 
tai susiję su įsteigimo išlaidomis.

Tačiau šis skyrius netaikomas priemonėms, 
nurodytoms Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx 
[RD] 29 straipsnio 9 dalyje, taip pat 
priemonėms, numatytoms to reglamento 
22 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, kai 
tai susiję su įsteigimo išlaidomis.

3. Integruotoji sistema tiek, kiek reikalinga, 
taikoma ir VI antraštinėje dalyje nustatytai 
kompleksinės paramos kontrolei.

3. Integruotoji sistema tiek, kiek reikalinga, 
taikoma ir VI antraštinėje dalyje nustatytai 
kompleksinės paramos kontrolei.

3a. Valstybės narės, rengdamos savo 
integruotąją sistemą, tinkamai 
pasinaudoja technologijomis, kad būtų 
sumažinta administracinė našta ir 
užtikrintas veiksmingas ir naudingas 
kontrolės vykdymas. 

Or. en
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Pakeitimas 10
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 79, 474–477 pakeitimus ir BUDG 21 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 ir 2 a dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, inter alia, 
elektroninėmis priemonėmis pateikia iš 
anksto nustatytas formas, parengtas 
atsižvelgiant į ankstesniais metais 
nustatytus plotus, ir kartografinę medžiagą, 
kurioje nurodoma šių plotų vieta. Valstybė 
narė gali nuspręsti, kad pagalbos paraiškoje 
turi būti nurodyti tik tie duomenys, kurie 
skiriasi nuo ankstesnių metų pagalbos 
paraiškoje pateiktų duomenų. O 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
V antraštinėje dalyje nurodytos smulkių 
ūkininkų schemos atveju tokia galimybė 
suteikiama visiems joje dalyvaujantiems 
ūkininkams.

2. Valstybės narės, inter alia, 
elektroninėmis priemonėmis pateikia iš 
anksto nustatytas formas, parengtas 
atsižvelgiant į ankstesniais metais 
nustatytus plotus, ir kartografinę medžiagą, 
kurioje nurodoma šių plotų vieta. Valstybė 
narė gali nuspręsti, kad pagalbos paraiškoje 
turi būti nurodyti tik tie duomenys, kurie 
skiriasi nuo ankstesnių metų pagalbos 
paraiškoje pateiktų duomenų. O 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 
V antraštinėje dalyje nurodytos smulkių 
ūkininkų schemos atveju tokia galimybė 
suteikiama visiems joje dalyvaujantiems 
ūkininkams.

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
1 dalyje nustatytus reikalavimus 
atitinkanti pagalbos paraiška ar mokėjimo 
prašymas lieka galioti kelerius metus, jei 
susiję pagalbos gavėjai įpareigoti pranešti 
apie bet kokį jų pirma pateiktos 
informacijos pakeitimą. Tačiau 
daugiametei paraiškai keliama sąlyga, 
kad gavėjas turi ją kasmet patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 11
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 80, 81, 483, 484, 487 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 
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mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos 
paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje.

mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos 
paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje, 
kurių tikslas – stebėti, ar laikomasi 
pagalbos schemų nuostatų, ir koks 
būdingos rizikos lygis.

2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės 
parengia tikrintinų valdų ir (arba) 
paramos gavėjų atrankos planą.

2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės 
parengia paramos gavėjų atrankos planą, 
sudaromą atsitiktinai parinktos grupės, 
siekiant nustatyti tipinę klaidų normą, ir 
rizika pagrįstos grupės, kad būtų galima 
daugiausia dėmesio skirti didelės rizikos 
prašymams.

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
sklypų patikroms vietoje gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų ir pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
technologijas.

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties 
sklypų patikroms vietoje gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų ir pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) 
technologijas.

4. Neatitikties paramos skyrimo sąlygoms 
atvejais taikomas 65 straipsnis.

4. Neatitikties paramos skyrimo sąlygoms 
atvejais taikomas 65 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 12
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 82, 83, 500, 504, 508 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
paramos schemas ir priemones skiriamos 
išmokos išmokamos kitų kalendorinių 
metų gruodžio 1 d.–birželio 30 d. Jos 
išmokamos dviem dalinėmis išmokomis 
tuo laikotarpiu.

1. Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
paramos schemas ir priemones skiriamos 
išmokos išmokamos kitų kalendorinių 
metų gruodžio 1 d.–birželio 30 d. Jos 
išmokamos dviem dalinėmis išmokomis 
tuo laikotarpiu.

Jos išmokamos dviem dalinėmis 
išmokomis tuo laikotarpiu.

Jos išmokamos dviem dalinėmis 
išmokomis tuo laikotarpiu.

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali 

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., 
bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali 
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išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. 
visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos pagal kaimo plėtros politiką 
teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos 
išmokos.

išmokėti išankstines išmokas, kurios 
tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. 
visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos pagal kaimo plėtros politiką 
teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos 
išmokos.

Komisija, nepažeisdama trečios pastraipos 
taikymo, gali priimti įgyvendinimo aktus, 
pagal kuriuos valstybėms narėms būtų 
leista padidinti išankstinių išmokų 
procentinę dalį iki 80 proc. regionuose, 
kur dėl išimtinių sąlygų ūkininkai 
susiduria su dideliais finansiniais 
sunkumais. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, 
kol valstybė narė neužbaigia pagal 
75 straipsnį tikrinti atitikties paramos 
skyrimo sąlygoms.

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, 
kol valstybė narė neužbaigia pagal 
75 straipsnį tikrinti atitikties paramos 
skyrimo sąlygoms.

2a. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 
2 dalies, valstybės narės, atsižvelgdamos į 
permokos riziką, gali nuspręsti sumokėti 
iki 50 proc. taikytinų išmokų, nurodytų 
Reglamento (ES) xxx/xxx [DP] 
(tiesioginės išmokos) III antraštinėje 
dalyje, ir 75 proc. paramos, suteiktos 
kaimo plėtros pagrindu, kaip nurodyta 
68 straipsnio 2 dalyje, po to, kai 
baigiamos 61 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos administracinės patikros. 
Procentinė išmoka vienoda visiems pagal 
priemonę ar seriją veiksmų numatytos 
paramos gavėjams.
2b. Vienos ar kelių valstybių narių 
prašymu Komisija gali išskirtinėmis 
aplinkybėmis ir esant reikiamų biudžeto 
lėšų leisti iki spalio 16 d. išmokėti 
išankstines išmokas.

Or. en

Pakeitimas 13
Giovanni La Via
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Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 516 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių;

b) nuostatas, reikalingas suderintam 
pagalbos apskaičiavimo pagrindui 
apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis 
tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra 
kraštovaizdžio objektų arba medžių;
nepažeidžiant Reglamento (ES) 
xxx/xxx[DP] 9 straipsnio, tinkamumo 
taisyklės nuosekliai atitinka siekį įveikti 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
praradimo iššūkius ir todėl remiantis 
jomis nuobaudos gamtai labai vertingoms 
ūkininkavimo ar ganyklinėms agrarinės 
miškininkystės sistemoms netaikomos ir 
nepabloginama aplinkos apsaugos 
kokybė; agronominėmis ar ekologinėmis 
priežastimis grindžiamas lankstumas 
leidžiamas atsižvelgiant į įprastus 
atitinkamos valstybės narės ar regiono 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 14
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 3 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės 
paramos taisykles įtraukiamas ir 
daugiamečių ganyklų išlaikymas. 
Valstybės narės, kurios buvo Sąjungos 
narės 2004 m. sausio 1 d., užtikrina, kad 
žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą 
paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės 

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės 
paramos taisykles įtraukiamas ir 
daugiamečių pievų ir daugiamečių 
ganyklų išlaikymas. Valstybės narės, 
kurios 2004 m. sausio 1 d. buvo Sąjungos 
narės, užtikrina, kad žemė, kuri 2003 m. 
paramos už plotą paraiškų teikimo dieną 
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ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų. Valstybės 
narės, kurios Sąjungos narėmis tapo 
2004 m., užtikrina, kad žemė, kuri 2004 m. 
gegužės 1 d. buvo daugiametės ganyklos, 
yra išlaikoma kaip daugiametės ganyklos 
laikantis nustatytų ribų. Bulgarija ir 
Rumunija užtikrina, kad žemė, kuri 
2007 m. sausio 1 d. buvo daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
ganyklos laikantis nustatytų ribų.

buvo daugiametės pievos ir daugiametės 
ganyklos, būtų išlaikoma kaip daugiametės 
pievos ir daugiametės ganyklos laikantis 
nustatytų ribų. Valstybės narės, kurios 
Sąjungos narėmis tapo 2004 m., užtikrina, 
kad žemė, kuri 2004 m. gegužės 1 d. buvo 
daugiametės pievos ir daugiametės 
ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės 
pievos ir daugiametės ganyklos laikantis 
nustatytų ribų. Bulgarija ir Rumunija 
užtikrina, kad žemė, kuri 2007 m. 
sausio 1 d. buvo daugiametės pievos ir 
daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip 
daugiametės ganyklos laikantis nustatytų 
ribų.

Tačiau tinkamai pagrįstomis aplinkybėms 
valstybė narė gali nukrypti nuo pirmos 
pastraipos, jei ji imasi veiksmų, kuriais 
būtų užkirstas kelias dideliam jos bendro 
daugiamečių pievų ir daugiamečių 
ganyklų ploto sumažėjimui.

Or. en

Pakeitimas 15
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 86, 95, 541, 542, 621 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda yra 
92 straipsnyje išvardytų išmokų, kurios 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
kelerių atitinkamų kalendorinių metų 
laikotarpiu skiriamos arba numatytos skirti 
atitinkamam gavėjui, sumažinimas arba 
neskyrimas.

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda yra 
92 straipsnyje išvardytų išmokų, kurios 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
kelerių atitinkamų kalendorinių metų 
laikotarpiu skiriamos arba numatytos skirti 
atitinkamam gavėjui, sumažinimas arba 
neskyrimas.

Priimant sprendimą dėl sumažinimo dydžio 
ir neskyrimo atsižvelgiama į aptiktos 
neatitikties sunkumą, mąstą, trukmę ir 
pasikartojimą, taip pat į 2, 3 ir 4 dalyse 
išdėstytus kriterijus.

Priimant sprendimą dėl sumažinimo dydžio 
ir neskyrimo proporcingai atsižvelgiama į 
aptiktos neatitikties pobūdį, sunkumą, 
mąstą, trukmę ir pasikartojimą, taip pat į 2, 
3 ir 4 dalyse išdėstytus kriterijus.
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2. Neatitikties dėl aplaidumo atveju 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
neviršija 5 proc., o pakartotinės neatitikties 
atveju – 15 proc.

2. Neatitikties dėl aplaidumo atveju 
išmokos sumažinimo procentinis dydis 
neviršija 5 proc., o pakartotinės neatitikties 
atveju neviršija 15 proc.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti netaikyti išmokos 
sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties 
sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima 
laikyti nereikšminga. Tačiau jei dėl 
neatitikties kyla tiesioginis pavojus žmonių 
ar gyvūnų sveikatai, ji nelaikoma
nereikšminga. Apie aptiktą neatitiktį ir 
įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų 
pranešama gavėjui.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali nuspręsti, kad išmokos 
sumažinimas taikomas nebus, jei, 
atsižvelgiant į neatitikties sunkumą, mąstą 
ir trukmę, ji turėtų būti laikoma
nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties 
kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, nelaikoma, kad ji nereikšminga.

Be to, valstybės narės gali parengti 
išankstinio perspėjimo sistemą, kuri būtų 
taikoma pirmos sunkia nelaikomos 
neatitikties atveju. Valstybei narei 
nusprendus pasinaudoti šia galimybe, 
kompetentinga institucija paramos 
gavėjui išsiunčia pradinį įspėjimą, kuriuo 
jam pranešama apie aptiktą atvejį ir apie 
įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų. 
Šios sistemos poveikis apsiriboja tuo, kad 
paramos gavėjas laikomas atsakingu už 
neatitiktį. Po to, kai įspėjama, tolesnių 
metų laikotarpiu atliekamos atitinkamos 
patikros siekiant įsitikinti, ar neatitiktis 
ištaisyta. Jei neatitiktis ištaisyta, 
netaikomas joks sumažinimas. Jei ne, 
atgaline data pritaikomas pagal pirmą 
pastraipą numatytas sumažinimas.  
Tačiau neatitikties atvejai, dėl kurių kyla 
tiesioginis pavojus visuomenės ar gyvūnų 
sveikatai, visada laikomi sunkiais.

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 
20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

3. Sunkios neatitikties atveju, kurį lemia 
didelis aplaidumas, išmokos paprastai 
mažinamos ne mažiau kaip 20 proc. ir jos 
gali būti net visiškai neskiriamos pagal 
vieną ar kelias paramos schemas vienerius 
ar kelerius kalendorinius metus.

4. Bet kuriuo atveju visas sumažinimo ar 
neskyrimo dydis per vienerius 
kalendorinius metus neviršija 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos visos sumos.

4. Bet kuriuo atveju visas sumažinimo ar 
neskyrimo dydis per vienerius 
kalendorinius metus neviršija 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos visos sumos.
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Or. en

Pakeitimas 16
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 87, 96, 538, 539 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti teisingą lėšų 
paskirstymą teises į jas turintiems 
gavėjams, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų nustatytas vienodas nuobaudų, 
kurios taikomos dėl kompleksinės paramos 
pažeidimų atsižvelgiant į finansinės 
drausmės sąlygotą sumažinimą, 
apskaičiavimo pagrindas.

1. Siekiant užtikrinti teisingą lėšų 
paskirstymą teises į jas turintiems 
gavėjams, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų nustatytas vienodas nuobaudų, 
kurios taikomos dėl kompleksinės paramos 
pažeidimų atsižvelgiant į finansinės 
drausmės sąlygotą sumažinimą, 
apskaičiavimo pagrindas.

2. Siekiant užtikrinti, kad kompleksinė 
parama būtų taikoma veiksmingai, 
nuosekliai ir laikantis nediskriminavimo 
principo, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo.

2. Siekiant užtikrinti, kad kompleksinė 
parama būtų taikoma veiksmingai, 
atsižvelgiant į riziką ir proporcingai,
nuosekliai ir laikantis nediskriminavimo 
principo, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo. Į 
šiuos deleguotuosius aktus pirmiausia 
įtraukiamos konkrečios taisyklės, 
susijusios su atvejais, kai administracinės 
nuobaudos neskiriamos už neatitiktį, 
kurios priežastis – techninis gyvūnų 
identifikavimo ir registravimo sistemų 
7 SVR ir 8 SVR, nurodytų II priede, 
gedimas, o ne tiesiogiai atitinkamam 
paramos gavėjui priskirtinas veiksmas ar 
aplaidumas.

Or. en

Pakeitimas 17
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 650-654 pakeitimus
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatyta tiesioginė išmoka gavėjui 
išmokama ne eurais, valstybės narės eurais 
išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į 
nacionalinę valiutą remdamosi naujausiu
valiutos kursu, kurį nustatė Europos 
Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama 
pagalba, spalio 1 d.

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatyta tiesioginė išmoka gavėjui 
išmokama ne eurais, valstybės narės eurais 
išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į 
nacionalinę valiutą remdamosi vidutiniu 
praėjusio mėnesio valiutos kursu, kurį 
nustatė Europos Centrinis Bankas iki metų, 
kuriais skiriama pagalba, spalio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 18
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 98-101, 665-667, 670 pakeitimus 

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Į ją 
įtraukiamos visos priemonės, susijusios su 
bendros žemės ūkio politikos priemonių, 
visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente 
(ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir 
šiame reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.

1. Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema, pirmiausia 
susijusi su:

a) Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytomis tiesioginėmis išmokomis,
b) Reglamente (ES) Nr. CMO/xxx 
numatytomis rinkos priemonėmis,
c) Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytomis kaimo plėtros priemonėmis
ir
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d) šiame reglamente nurodytos 
kompleksinės paramos taikymu.

Siekiant užtikrinti veiksmingą rezultatų 
įvertinimą, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl tos sistemos turinio ir struktūros.

Komisija stebi šias politikos priemones 
remdamasi valstybių narių ataskaitomis, 
kaip nustatyta pagal šiame reglamente 
išdėstytas taisykles. Komisija parengia 
daugiametį vertinimo planą, įskaitant 
periodiškus konkrečių priemonių 
vertinimus, kurį ji vykdys.

2. Pirmoje dalyje nurodytų bendros žemės 
ūkio politikos priemonių poveikis 
vertinamas atsižvelgiant į šiuos tikslus:

2. Pirmoje dalyje nurodytų bendros žemės 
ūkio politikos priemonių poveikis 
vertinamas atsižvelgiant į šiuos tikslus:

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant žemės ūkio pajamoms, 
žemės ūkio produktyvumui ir kainų 
stabilumui;

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant sąnaudų maržai, žemės 
ūkio pajamoms, žemės ūkio 
produktyvumui ir kainų stabilumui;

b) tvarų natūralių išteklių valdymą ir 
klimato kaitos prevenciją, daugiausia 
dėmesio skiriant šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimui, biologinei įvairovei, 
dirvožemiui ir vandeniui;

b) tvarų natūralių išteklių valdymą ir 
klimato kaitos prevenciją, daugiausia 
dėmesio skiriant šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimui, biologinei įvairovei, 
dirvožemiui ir vandeniui;

c) darnų teritorijų vystymąsi, daugiausia 
dėmesio skiriant užimtumui kaimo 
vietovėse, jų ekonominiam augimui ir 
skurdo jose prevencijai.

c) darnų teritorijų vystymąsi, daugiausia 
dėmesio skiriant užimtumui kaimo 
vietovėse, jų ekonominiam augimui ir 
skurdo jose prevencijai.

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Siekdama užtikrinti veiksmingą šios dalies 
taikymą, Komisija pagal 111 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos 
turinio ir struktūros, įskaitant rodiklių ir 
jų apskaičiavimo metodų rinkinį.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia visą 
informaciją, būtiną atitinkamoms 
priemonėms stebėti ir vertinti. Komisija 
atsižvelgia į duomenų poreikį ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergiją, visų pirma jų 
panaudojimą statistikos tikslais, jei reikia.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia visą 
informaciją, būtiną atitinkamoms 
priemonėms stebėti ir vertinti. Ši 
informacija kaip galima labiau 
grindžiama pripažintais duomenų 
šaltiniais, pvz., ūkių apskaitos duomenų 
tinklo ir Eurostato duomenimis. Komisija 
atsižvelgia į duomenų poreikį ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergiją, visų pirma jų 
panaudojimą statistikos tikslais, jei reikia.

Komisija įgyvendinimo aktais priima
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
pagal kuriuos nustatomos informacijos, 
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narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

kurią turi atsiųsti valstybės narės, taisyklės 
neužkraunant joms netinkamos 
administracinės naštos, taip pat duomenų
poreikių ir potencialių duomenų šaltinių 
sinergijos taisykles. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija kas ketveri metai teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šio straipsnio įgyvendinimą. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
2017 m. gruodžio 31 d.

4. Komisija kas ketveri metai teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šio straipsnio įgyvendinimą. Pirmoji 
ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
2017 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 19
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 723-725, 770 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas – pagrindinis objektas „Dirvožemis ir anglies sankaupa“ – 6 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas, įskaitant ariamųjų ražienų 
deginimo draudimą.

Dirvožemio organinių medžiagų 
išsaugojimas taikant tinkamą praktiką, 
įskaitant ariamųjų ražienų deginimo 
draudimą, nebent tai būtina dėl priežasčių, 
susijusių su augalų būkle ar liekanų 
pašalinimu.

Or. en

Pakeitimas 20
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 733-738, 771 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas – pagrindinis objektas „Biologinė įvairovė“ – 2 SVR – paskutinė skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies 
b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 
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b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys 5 straipsnio a, b ir d punktai

Or. en

Pakeitimas 21
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 739-744, 772 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas – pagrindinis objektas „Biologinė įvairovė“ – 3 SVR – paskutinė skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys 6 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 13 straipsnio 
1 dalies a punktas

Or. en

Pakeitimas 22
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 102, 748 pakeitimus 

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas – pagrindinis objektas „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“ – 8 GAAB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, 
griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, 
taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, 
įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir 
medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir 
augimo sezonu, ir potencialios apsaugos 
nuo invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės.

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal 
aplinkybes, pusiau natūralias buveines, 
gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių 
eiles grupėmis ar atskirai, taip pat laukų 
ribas ir terasas, išsaugojimas, įskaitant 
draudimą pjauti gyvatvores ir medžius 
paukščių jauniklių perėjimosi ir augimo 
sezonu.

Or. en

Pakeitimas 23
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 112 pakeitimą
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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 
standartų. Taip pat valstybės narės turėtų 
užtikrinti aiškų konsultacijų ir patikrų 
atskyrimą;

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

Or. en

Pakeitimas 24
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258 
pakeitimus

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 

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį ūkių lygmeniu. 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 
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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;

ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų 
taisyklės. Be to, į šią 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, taip pat ekonominės 
ūkių veiklos aplinkosauginiu 
veiksmingumu ir tvaria plėtra, įskaitant 
ūkių modernizavimo, konkurencingumo 
skatinimo, sektorių integravimo, inovacijų 
ir rinkos orientavimo, taip pat principų, 
susijusių su apskaita, verslumu ir tvariu 
ekonominių išteklių valdymu, skatinimo ir 
įgyvendinimo veiklą. Pagaliau valstybės 
narės gali įtraukti į sistemą ūkių 
konversijos ir jų ekonominės veiklos 
įvairinimo skatinimą ir tinkamų 
prevencinių veiksmų, skirtų spręsti 
klausimams dėl gamtinių nelaimių ir 
gyvūnų ir augalų ligų, taikymą, taip pat 
konsultavimą integruoto kenkėjų valdymo 
ir alternatyvių ne cheminių priemonių 
naudojimo klausimais;

Or. en

Pakeitimas 25
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 276 pakeitimą 

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paramos gavėjų dalyvavimas 
sistemoje turėtų būti savanoriškas. Visiems 
jiems, net ir tiems, kurie negauna paramos 
pagal BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti 
sistemoje. Tačiau prioritetinius kriterijus 
gali nustatyti valstybės narės. Dėl sistemos 
pobūdžio tikslinga per konsultavimo veiklą 
surinktą informaciją laikyti konfidencialia, 
išskyrus rimtus Sąjungos arba nacionalinės 
teisės pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti 

(12) paramos gavėjų dalyvavimas 
sistemoje turėtų būti savanoriškas. Visiems 
jiems, net ir tiems, kurie negauna paramos 
pagal BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti 
sistemoje. Tačiau valstybės narės, 
remdamosi aplinkos apsaugos, 
ekonominiais ir socialiniais kriterijais, 
turėtų turėti galimybę nustatyti paramos 
gavėjų, kurie turi pirmenybę pasinaudoti 
ūkių konsultavimo sistema, kategorijas. 
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sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų 
būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų 
būti nuolat rengiami mokymai;

Dėl sistemos pobūdžio tikslinga per 
konsultavimo veiklą surinktą informaciją 
laikyti konfidencialia, išskyrus rimtus 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti 
sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų 
būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų 
būti nuolat rengiami mokymai;

Or. en

Pakeitimas 26
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 132-135, 516 pakeitimus

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 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 bendruosius 
principus ir taikomus kriterijus, taip pat 
išmokų susigrąžinimo, sumažinimo ir 
neskyrimo taisyklės. Taip pat turėtų būti 
nustatytos reikalavimų, kurie nebūtinai 
susiję su pagalbos išmokomis, laikymosi 
patikrų taisyklės. Būtina valstybės narėms 
numatyti didelę paskatą mažinti patikrų 
vietoje skaičių, kai klaidų norma 
priimtino lygio, taip pat numatyti 
lankstumą remiantis įprastais atitinkamų 
valstybių narių ir regionų standartais 
sudarant galimybę naudotis 
agronominėmis, ekologinėmis ar 
aplinkosauginėmis priežastimis 
pagrįstomis išimtimis;
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Or. en

Pakeitimas 27
Giovanni La Via
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 138-140 pakeitimus

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 turėtų tinkamai 
pasinaudoti technologijomis rengdamos 
šias sistemas, siekdamos sumažinti 
administracinę naštą ir užtikrinti 
veiksmingą ir naudingą kontrolę;

Or. en


