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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

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

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0628),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0341/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 8 d. Audito Rūmų nuomonę2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros 
komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto 
nuomones (A7-0000/2012) ,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto numatytame 
finansiniame pakete tik nurodomas teisės aktų leidėjas ir tai, kad šis paketas negali būti 
koreguojamas, kol bus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

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

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti 
kai kurias neesmines šio reglamento 
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. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

(3) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti 
kai kurias neesmines šio reglamento 
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 
administracinių nuobaudų, užstatų teikimo 
taisyklių, integruotos administravimo ir 
kontrolės sistemos veikimo, priemonių, 
kurioms netaikomas sandorių tikrinimas, 
pagal kompleksinės paramos tvarką 
taikomų nuobaudų, daugiamečių pievų ir
ganyklų išlaikymo taisyklių, operacinio 
įvykio taisyklių, euro neįsivedusių 
valstybių narių taikytino valiutos kurso ir 
bendros pagal BŽŪP priimtų priemonių 
vertinimo sistemos turinio. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(Šie du pakeitimai, kuriais žodis 
„nuobauda“ pakeičiamas “administracinė 
nuobauda“, o žodžių junginys „nuolatinės 
ganyklos“ – „nuolatinės pievos ir 
ganyklos“, taikomi visam tekstui. Juos 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)
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Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Šiuo reglamentu, kai reikia, turėtų 
būti numatytos išimtys force majeure
atvejams ir išskirtinėms aplinkybėms. 
Žemės ūkio sritį reglamentuojančiose 
nuostatose force majeure sąvoka turėtų 
būti aiškinama atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Be Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95 šiame reglamente turėtų būti 
numatytos išsamesnės nuostatos dėl 
pažeidimų bendros žemės ūkio politikos 
srityje. Gavėjas, gaunantis pagalbą, tačiau 
neatitinkantis atitikties kriterijų ar 
įsipareigojimų pagalbos gavimui, turėtų 
būti laikomas neteisėtai gavęs naudos.
Tokia nauda turi būti panaikinta pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
4 straipsnio nuostatas. Siekiant gavėjus 
sulaikyti nuo reikalavimų nesilaikymo, 
turėtų būti taikomos administracinės 
nuobaudos pagal Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2988/95 5 straipsnio 
nuostatas, sumažinant pagalbą arba 
nesuteikiant pagalbos, ypač tais atvejais, 
kai padaromi tyčiniai pažeidimai arba 
pažeidimai dėl aplaidumo. Taikant šias 
administracines nuobaudas gali būti 
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daromas poveikis pagalbai, kuriai gauti 
atitikties sąlygos ar įsipareigojimai buvo 
įgyvendinti. Tačiau svarbu, kad 
pažeidimų, susijusių su Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx (Tiesioginės išmokos) 2 
skyriumi, atvejais atšauktos ar sumažintos 
pagalbos suma neviršytų tame skyriuje 
minimos išmokos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinamas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir šio reglamento 
65 straipsnio sąryšis.

Pakeitimas 4

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, kuriose prireikus 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 neveikimu.

Or. en
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Pakeitimas 5

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. it

Pakeitimas 6

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. it
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente vartojamos 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 
4 straipsnyje nustatytos ūkininko, žemės 
ūkio veiklos, žemės ūkio paskirties žemės, 
valdos apibrėžtys, išskyrus tuos atvejus, 
kai šiame reglamente nurodyta kitaip.

1. Šiame reglamente vartojamos 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 
4 straipsnyje nustatytos ūkininko, žemės 
ūkio veiklos ir žemės ūkio paskirties žemės 
apibrėžtys.

Or. it

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus VI antraštinę dalį, kaip numatyta 
91 straipsnio 3 dalyje, šiame reglamente 
taikoma Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx 
(TI) 4 straipsnyje numatyta valdos 
apibrėžtis.

Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente numatytais ir su 
Reglamentu (ES) Nr. xxx/xxx [TI], 
Reglamentu (ES) xxx/xxx [sCMO] ir 
Reglamentu (ES) xxx/xxx[RD] siejamais 
force majeure atvejais ir išskirtinėmis 
aplinkybėmis visų pirma laikoma:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) augalo liga, daranti poveikį daliai 
gavėjo derliaus arba visam jo derliui; 

Or. it

Pagrindimas

Nors ir siūlomas nebaigtinis sąrašas, kuris turi būti vertinamas kiekvienu atskiru atveju, 
neminimos augalų ligos, o jos ūkiuose plinta dažnai.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 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.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Akredituotos mokėjimo agentūros turi būti atsakingos už abiejų ramsčių valdymą. Taikant 
dabartinę valdymo tvarką nepavyko veiksmingiau paskirstyti pagalbą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo, remiantis išmatuojamais 
veiklos efektyvumo kriterijais, pagrindinių 
sandorių teisėtumo bei reguliarumo ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymosi;

Or. it

Pakeitimas 15

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:

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

Or. it

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pagrindimas

Mokėjimo agentūrų įpareigojimai ir jų atsakomybės pobūdis turėtų būti numatyti priimant 
deleguotuosius, o ne įgyvendinimo aktus. 
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Mokėjimo agentūrų įpareigojimai ir jų atsakomybės pobūdis turėtų būti numatyti priimant 
deleguotuosius, o ne įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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 valstybės 
narės taikant viešojo konkurso procedūrą 
atrinkta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia pagal tarptautiniu mastu 
priimtinus audito standartus 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



PR\894822LT.doc 15/57 PE483.834v01-00

LT

Pakeitimas 19

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 taikomas kontrolės priemones, 
sertifikatų išdavimą ir ataskaitų bei 
pridėtinių dokumentų rengimą.

Or. it

Pagrindimas

Remiantis suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto priimta pozicija (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 25 d.).

Pakeitimas 20

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 ir ūkio valdymo 
klausimais sistemą (toliau – ūkių 
konsultavimo sistema), valdomą vienos ar 
kelių atrinktų įstaigų. Atrinktoji įstaiga 
gali būti viešoji ir (arba) privati.

Or. it

Pagrindimas

Konsultavimo paslaugas kartu su viešosiomis įstaigomis gali teikti ir privačios įstaigos, 
atliekančios su pagalbos pagal BŽŪP teikimu susijusią veiklą, taikant horizontalaus 
subsidiarumo principą.
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Pakeitimas 21

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. it

Pagrindimas

Šis punktas turėtų būti neprivalomas ir todėl jis buvo perkeltas į 3 dalį.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tvarią ūkių ekonominės veiklos plėtrą 
remiantis visomis kaimo plėtros 
programose numatytomis priemonėmis, 
įskaitant ūkių modernizavimą, 
konkurencingumo didinimą, sektorių 
integraciją, inovacijas ir rinkos 
orientavimą;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant BŽŪP tikslų turi būti sustiprintos ūkių konsultavimo paslaugos, ypač apimančios 
vietos veiksmus pagal kaimo plėtros programas. To reikia atsižvelgiant į žinių ekonomiką 
(tyrimai – konsultavimas – mokymai – rinka) ir ypač siekiant išplėsti konsultavimo paslaugų 
apimtį toliau nei dabartinis siauras telkimasis į kompleksinės paramos ir privalomas 
priemones, siekiant remti ambicingesnius ir naujoviškus BŽŪP tikslus.
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Pakeitimas 23

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

Or. it

Pagrindimas

Šis punktas turėtų būti neprivalomas ir todėl jis buvo perkeltas į 3 dalį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 25

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;
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Or. it

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ūkių 
konsultavimo sistemos konsultantai būtų 
tinkamos kvalifikacijos ir jiems nuolat būtų 
rengiami mokymai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ūkių 
konsultavimo sistemos konsultantai būtų 
tinkamos kvalifikacijos ir jiems nuolat būtų 
rengiami profesiniai mokymai.

Or. it

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga nacionalinė institucija 
paramos gavėjui pateikia atitinkamą 
paskirtųjų įstaigų sąrašą, jei įmanoma –
elektroninėmis priemonėmis.

3. Kompetentinga nacionalinė institucija 
galimam paramos gavėjui pateikia 
atitinkamą atrinktųjų įstaigų sąrašą, jei 
įmanoma – elektroninėmis priemonėmis. 

Or. it

Pakeitimas 28

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 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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būti susijusios ir su ūkininkų dalyvavimo 
sistemoje kriterijais.

Or. it

Pakeitimas 29

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. it

Pagrindimas

Šios dalies apimtis pernelyg plati ir rizikuojama supainioti su 8 straipsnio 1 dalyje numatytais 
deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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 pažangos stebėjimą.

Or. it

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuose Komisijos pasiūlytuose ir Europos 
Parlamento bei Tarybos, vien Tarybos arba 
vien Komisijos priimtuose teisės aktuose, 
kurie daro įtaką EŽŪGF biudžetui, 
laikomasi 16 straipsnyje nurodytos sumos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it



PR\894822LT.doc 21/57 PE483.834v01-00

LT

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateiktu ne vėliau kaip tų 
kalendorinių metų, kuriais taikomos 
1 dalyje nurodytos korekcijos, kovo 31 d., 
korekcijas nustato ne vėliau kaip tų pačių 
kalendorinių metų birželio 30 d.

2. Taryba ir Europos Parlamentas, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu, pateiktu 
ne vėliau kaip tų kalendorinių metų, kuriais 
taikomos 1 dalyje nurodytos korekcijos, 
kovo 31 d., korekcijas nustato ne vėliau 
kaip tų pačių kalendorinių metų birželio 
30 d.

Or. it

Pagrindimas

Remiantis suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto priimta pozicija (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 25 d.).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei iki birželio 30 d. koregavimo 
koeficientas nenustatomas, Komisija jį 
nustato įgyvendinimo aktu ir nedelsdama 
apie tai informuoja Tarybą. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
112 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

3. Jei iki birželio 30 d. koregavimo 
koeficientas nenustatomas, Komisija jį 
nustato įgyvendinimo aktu ir nedelsdama 
apie tai informuoja Tarybą ir Europos 
Parlamentą. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 112 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. it

Pagrindimas

Remiantis suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto priimta pozicija (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 25 d.).
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Pakeitimas 35

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

Or. it

Pakeitimas 36

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. it

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas - užtikrinti, kad finansinė drausmė nebūtų naudojama kaip krizių rezervo 
pakaitalas, kai dėl netikėtų įvykių rinkoje padidėjo tikėtinos išlaidos Vieno BRO reglamento 
159 straipsnyje numatytoms priemonėms.
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Pakeitimas 37

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 bus viršyta, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlo priemones, 
kurios būtinos, kad ta suma nebūtų viršyta.

Or. it

Pagrindimas

Remiantis suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto priimta pozicija (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 25 d.).

Pakeitimas 38

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. it

Pagrindimas

Remiantis suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto priimta pozicija (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 25 d.).



PE483.834v01-00 24/57 PR\894822LT.doc

LT

Pakeitimas 39

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 ir 
30 straipsnius reikalavimams kriterijų, 
EŽŪFKP lėšomis finansuojamos išlaidos 
negali būti finansuojamos jokiomis kitomis 
ES biudžeto lėšomis. 

Or. it

Pakeitimas 40

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. it



PR\894822LT.doc 25/57 PE483.834v01-00

LT

Pakeitimas 41

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, 
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. it

Pagrindimas

Remiantis suderinimo su Lisabonos sutarties nuostatomis metu Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto priimta pozicija (A7-0209/2011, 2011 m. gegužės 25 d.). Šis principas svarbus 
norint užtikrinti, kad valstybės narės, kurių valdymo sistema federalinė, nebūtų baudžiamos ir 
kad joms būtų leidžiama taikyti įsipareigojimų panaikinimo taisyklę taip, kad būtų 
supaprastintos procedūros ir sutaupyta laiko.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

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 

Jei 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 
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nurodytų mėnesinių išmokų arba 
35 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, 
apie kurias nebuvo laiku pateikta statistinė 
informacija, mokėjimą.

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.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų 
siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir 
išsamią informaciją, kuri padėtų sudaryti 
bendrą politikos vaizdą.

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų 
siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir 
išsamią informaciją, kuri padėtų sudaryti 
tikslų bendrą politikos vaizdą.

Or. it

Pakeitimas 44

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.

6. Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos kitos 46 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo detalės, taip pat specialios 
sąlygos, taikomas informacijai, kuri turi 
būti registruojama mokėjimo agentūrų 
tvarkomose apskaitose.

Or. it



PR\894822LT.doc 27/57 PE483.834v01-00

LT

Pagrindimas

46 straipsnyje nurodytas įsipareigojimas turėtų būti papildytas priimant deleguotuosius aktus. 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos tolesnės delspinigių, kuriuos 
valstybės narės sumoka paramos 
gavėjams, kaip nurodyta 42 straipsnio 
2 dalyje, mokėjimo taisyklės.

Or. it

Pagrindimas

42 straipsnyje nurodytas įsipareigojimas turėtų būti papildytas priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

42 straipsnyje nurodytas įsipareigojimas turėtų būti papildytas priimant deleguotuosius aktus. 
Šis punktas perkeliamas į 48 straipsnio 6a dalį (naują) (deleguotasis aktas).
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

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

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

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 
elektronine forma.

Or. it
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti taisykles dėl:

Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatomos taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sąlygų, pagal kurias turi būti 
atliekamas elektroninis 51 straipsnio 
pirmoje pastraipoje minimas 
patvirtinamųjų dokumentų saugojimas, 
įskaitant jo formą ir trukmę.

Or. en

Pakeitimas 51

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. it
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Pakeitimas 52

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.

Or. it

Pakeitimas 53

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, į ją atsižvelgia.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama suderinimo įstaigai suteikti didesnės įtakos atliekant atitikties patikrinimo 
procedūrą. 

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
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taisykles, kurios taikomos: kuriuose numatomi įvairių sąskaitų 
patikrinimo procedūros etapų tikslai, 
atitinkami įvairių šalių vaidmenys ir 
atsakomybė bei taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 56

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 savo pirmo dokumento 
patikrinimų ataskaitoje ar panašaus 
dokumento pateikimo 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. en
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Pagrindimas

Sąvoka „pirmas pastebėjimas“ yra pernelyg neaiški ir dėl to gali kilti įgyvendinimo 
problemų.

Pakeitimas 57

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. it

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Sąjungos paramos schemas 
reglamentuojančių teisės aktų, valstybės 
narės nustato veiksmingas valdymo ir 
kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Sąjungos paramos schemas 
reglamentuojančių teisės aktų, valstybės 
narės nustato veiksmingas, proporcingas ir 
rizika paremtas valdymo ir kontrolės 
sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 59

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.

Siekdama užtikrinti teisingą ir veiksmingą
šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų tikslų 
siekimą, Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose numatomi 
specialūs valstybių narių įpareigojimai.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 61

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 sistemingi visų pagalbos 
paraiškų ir mokėjimo prašymų 
administracinės patikros, kurios 
papildomos patikromis vietoje.

Or. it
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Pakeitimas 62

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.

Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų 
proporcingos, reikia atsižvelgti į šiuos 
veiksnius:
– susijusių sumų dydį;
– ankstesnio valdymo ir kontrolės sistemų 
audito išvadas;
– patikras atliekančių nacionalinių 
institucijų patikimumą;
– savanorišką dalyvavimą valdymo 
schemose, patvirtintose remiantis 
pripažintais tarptautiniais standartais.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu išvardyti keletą veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant užtikrinti patikrų 
proporcingumą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali sumažinti patikrų 
vietoje skaičių, kai klaidų norma yra 



PR\894822LT.doc 35/57 PE483.834v01-00

LT

priimtino lygio, o esamos kontrolės 
sistemos veikia tinkamai. Komisija pagal 
111 straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose numatomos tikslios sąlygos ir 
taisyklės, kurių turi laikytis valstybės 
narės. Be to, Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi 
reikalavimai dėl mažiausio patikrų vietoje 
skaičiaus, kuris reikalingas norint 
efektyviai valdyti riziką, taip pat sąlygos, 
pagal kurias valstybės narės turi padidinti 
tokių patikrų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalis

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, 
visų pirma susijusius su: 

a) taisyklėmis dėl atvejų, kai paramos 
gavėjai ar jų atstovai trukdo atlikti 
patikras;
b) taisyklėmis dėl valstybių narių atliktinų 
administracinių patikrų ir patikrų vietoje, 
kurios atliekamos taikant tinkamą ir 
rizika pagrįstą metodą ir kurių metu 
tikrinama, ar laikomasi Sąjungos teisės 
aktais numatytų įpareigojimų, 
įsipareigojimų ir atitikties kriterijų;
c) vykdytų patikrų bei tikrinimo ir jų 
rezultatų ataskaitų teikimo taisyklėmis ir 
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metodais;
d) taisyklėmis dėl institucijų, atsakingų už 
atitikties patikrų atlikimą, paskyrimo, dėl 
patikrų turinio, dažnumo ir prekybos 
etapo, kuriam tokios patikros taikomos;
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;
f) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 
38 straipsnyje nurodytų kanapių atveju, 
specialiomis kontrolės priemonėmis ir 
tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo 
metodais;
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;
i) testais ir metodais, taikomais nustatant 
produktų atitiktį valstybės intervencijos ir 
privataus sandėliavimo kriterijams, taip 
pat kvietimų teikti paraiškas dėl valstybės 
intervencijos ir dėl privataus sandėliavimo 
procedūromis.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima Išbraukta.
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taisykles, būtinas siekiant vienodo šio 
skyriaus taikymo visoje Sąjungoje. Tos 
taisyklės visų pirma gali būti susijusios 
su:
a) taisyklėmis dėl valstybių narių atliktinų 
administracinių patikrų ir patikrų vietoje, 
kuriomis tikrinama, ar 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;
d) institucijomis, atsakingomis už 
atitikties patikras, 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;
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;
h) Reglamente (ES) Nr. sCMO/xxx 
nurodyto vyno atveju, taisyklėmis dėl 
plotų matavimo taisyklėmis dėl patikrų ir 
specialių finansinių patikrų tobulinimo 
procedūrų taisyklėmis;
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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.
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 66

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

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 neatitinka
visų ar dalies atitikties tam tikrai pagalbos 
schemai kriterijų arba su žemės ūkio teisės 
aktuose numatytomis atitinkamos kriterijų 
neatitinkančios pagalbos dalies skyrimo 
sąlygomis susijusių įsipareigojimų, 
atšaukiama visa pagalba.

Or. en

Pakeitimas 67

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač neatitikimo atitikties kriterijams 
atvejais, susijusiais su 
suskaičiuojamaisiais vienetais, pvz., žemės 
hektarais ar gyvulių skaičiumi, 
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atšaukiama visa pagalba, susijusi su tais 
vienetais, dėl kurių neįgyvendinti atitikties 
kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei pagalba susijusi su tam tikrų 
įsipareigojimų įgyvendinimu ir 
nustatoma, kad gavėjas nesilaiko šių 
įsipareigojimų, atšaukiama visa 
atitinkama pagalba arba jos dalis. 

Or. en

Pagrindimas

1 dalia padalyta į dvi pastraipas: viena dėl atitikties sąlygų nesilaikymo, o kita – dėl 
įsipareigojimų nesilaikymo, nes šiais dviem atvejais pasekmės turėtų būti skirtingos. 

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei taip numatyta Sąjungos teisėje, 
valstybės narės taip pat skiria nuobaudas –
sumažina už priemones, kurios atitinka 
atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, 
skirtą išmoką ar jos dalį arba visai neskiriat 
tokios išmokos ar jos dalies.

2. Jei taip nustatyta Sutarties 
289 straipsnio 3 dalyje numatytuose 
teisėkūros procedūra priimamuose 
aktuose (prireikus išsamesnes detales 
numatant deleguotuosiuose aktuose), 
valstybės narės taip pat skiria
administracines nuobaudas – sumažina už 
priemones, kurios atitinka atitikties 
kriterijus arba įsipareigojimus, skirtą 
išmoką ar jos dalį arba visai neskiriat 
tokios išmokos ar jos dalies.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti konkrečiai nurodyta, kad nuobaudų taikymo principas gali būti nustatytas tik 
teisėkūros procedūra priimamuose aktuose (terminas, kuris pagal SESV 289 straipsnio 3 dalį 
apima tik aktus, priimtus pagal įprastą ar specialią teisėkūros procedūrą), o išsamesnės 
detalės dėl šių nuobaudų taikymo tuomet gali būti numatytos įgyvendinimo ar 
deleguotuosiuose aktuose.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. Taikant šias administracines 
nuobaudas net vienerius ar kelerius 
kalendorinius metus gali būti visiškai 
atimta teisė pasinaudoti viena ar keliomis 
pagalbos schemomis arba paramos 
priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Proporcingumo principas (nuobauda teikiama pagal sunkumą ir t. t.) turėtų būti taikomas ne 
tik nuobaudoms, skiriamoms pagal 2 dalį, bet ir 1a dalyje numatyto atšaukimo atveju.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Su pagalbos atšaukimu ir ankstesniose 
dalyse minimomis administracinėmis 
nuobaudomis susijusios sumos 
susigrąžinamos visos.

Or. en
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sumos, susijusios su 1a dalyje minimu 
atšaukimu ir 2 dalyje minimomis 
administracinėmis nuobaudomis, 
skirstomos pagal nustatyto reikalavimų 
nesilaikymo sunkumą, mastą, trukmę ir 
pasikartojimą.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
65 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą 

žemės ūkio veiklą atšaukimas ir 
sumažinimas

Nepaisant 65 straipsnio dėl reglamento 
(tiesioginės išmokos) III antraštinės dalies 
2 skyriuje nurodytų įsipareigojimų 
nesilaikymo įvykusio atšaukimo ir 
sumažinimo, taikomų pagal tą straipsnį, 
suma  neviršija tame skyriuje nurodytos 
sumos.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų reglamento III antraštinės dalies 2 skyriuje nurodyta į ekologiją 
orientuota išmoka turėtų būti aiškiai atskirta nuo pagrindinės išmokos. Nustatant išsamias su 
į ekologiją orientuotų išmokų susijusio sumažinimo ar atšaukimo taisykles neturi būti de facto
padidinamas tai išmokai skirto finansavimo procentas. Todėl nesilaikant aplinkos tausojimo 
reikalavimų neturi būti daroma įtaka pagrindinei išmokai.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės dalyvauti pagalbos schemoje 
sustabdymu, išmokų neskyrimu ir 
mokėjimo sustabdymu arba pagalbos, 
išmokų arba grąžinamųjų išmokų 
sumažinimo lygiu arba kokia nors kita 
nuobauda, visų pirma tais atvejais, kai 
nesilaikoma terminų, kai produktai, jų 
dydis arba kiekis neatitinka nurodytųjų 
paraiškoje, kai neatliktas arba neteisingai 
atliktas schemos įvertinimas arba apie jį 
laiku nepranešta arba kai nepateikta, 
neteisingai arba ne laiku pateikta 
informacija;

a) teisės dalyvauti pagalbos schemoje 
sustabdymu, išmokų neskyrimu ir 
mokėjimo sustabdymu arba pagalbos, 
išmokų arba grąžinamųjų išmokų 
sumažinimo lygiu tais atvejais, kai 
nesilaikoma terminų, kai produktai, jų 
dydis arba kiekis neatitinka nurodytųjų 
paraiškoje, kai neatliktas arba neteisingai 
atliktas schemos įvertinimas arba apie jį 
laiku nepranešta arba kai nepateikta, 
neteisingai arba ne laiku pateikta 
informacija;

Or. en

Pagrindimas

Taikomų sankcijų tipai ir pažeidimų tipai turėtų būti numatyti teisėkūros procedūra 
priimamuose aktuose, o sąrašai, kurie turi būti įtraukti į deleguotuosius aktus, neturi būti 
nebaigtiniai.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) patvirtinimo arba pripažinimo atšaukimu 
arba jų galiojimo sustabdymu, visų pirma, 
kai veiklos vykdytojas, gamintojų 
organizacija, gamintojų organizacijų 
asociacija, gamintojų grupė arba tarpšakinė 
organizacija nesilaiko arba nebeatitinka 
nustatytų sąlygų, įskaitant pranešimų 
pateikimo reikalavimą;

g) patvirtinimo arba pripažinimo atšaukimu 
arba jų galiojimo sustabdymu, kai veiklos 
vykdytojas, gamintojų organizacija, 
gamintojų organizacijų asociacija, 
gamintojų grupė arba tarpšakinė 
organizacija nesilaiko arba nebeatitinka 
nustatytų sąlygų, įskaitant pranešimų 
pateikimo reikalavimą;

Or. en
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Pagrindimas

Taikomų sankcijų tipai ir pažeidimų tipai turėtų būti numatyti teisėkūros procedūra 
priimamuose aktuose, o sąrašai, kurie turi būti įtraukti į deleguotuosius aktus, neturi būti 
nebaigtiniai.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūras ir techninius kriterijus, 
susijusius su 1 dalyje nurodytomis 
priemonėmis ir nuobaudomis, kurios 
taikomos aptikus, kad nesilaikoma kurio 
nors atitinkamais teisės aktais nustatyto 
įpareigojimo;

a) procedūras, susijusias su 1 dalyje 
nurodytomis priemonėmis ir nuobaudomis, 
kurios taikomos aptikus, kad nesilaikoma 
kurio nors atitinkamais teisės aktais 
nustatyto įpareigojimo;

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taisykles ir procedūras dėl atitinkamais 
teisės aktais numatytų išmokų, kurios buvo 
neteisėtai išmokėtos, susigrąžinimo.

b) procedūras dėl atitinkamais teisės aktais 
numatytų išmokų, kurios buvo neteisėtai 
išmokėtos, susigrąžinimo.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktų apimtis turėtų būti tiksliai apibrėžta, kad būtų išvengta bet kokio 
persidengimo su deleguotaisiais aktais, priimtais pagal pirmą dalį.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kurdamos savo 
integruotą sistemą, ypač susijusią su 
kompleksinės paramos kontrole, 
maksimaliai pasinaudoja technologija.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pagalbos paraiška ar mokėjimo prašymas, 
atitinkantis 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, lieka galioti keletui metų, 
jei atitinkami gavėjai yra įsipareigoję 
pranešti apie bet kokį informacijos, kurią 
jie pirma pateikė, pasikeitimą. Tačiau 
daugiametės paraiškos galiojimas 
priklauso nuo metinio gavėjo pareiškimo 
apie dalyvavimą forma pateikto 
patvirtinimo.

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per 
mokėjimo agentūras arba jų deleguotas 
įstaigas atlieka administracines pagalbos 

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

paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar 
jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios 
patikros papildomos patikromis vietoje, 
kurių tikslas – stebėti būdingos rizikos 
lygį ir kurių skaičius koreguojamas 
atsižvelgiant į būdingą riziką ir kontrolės 
riziką.

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės 
parengia atsitiktine tvarka atrinktų
paramos gavėjų atrankos planą, kuriame 
didžiausias dėmesys pirmiausia gali būti 
skiriamas didelės rizikos prašymams.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis 74 straipsnio formuluotės, šioje dalyje turėtų būti minimi paramos gavėjai, o ne 
tikrintos valdos ir (arba) paramos gavėjai.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti, atsižvelgdamos į 
permokos riziką, sumokėti iki 50 proc. 
reglamento (tiesioginės išmokos) 
III antraštinės dalies 2 skyriuje nurodytos 
išmokos ir 75 proc. už paramą, suteiktą 
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kaimo plėtrai, kaip numatyta 68 straipsnio 
2 dalyje, po 61 straipsnio 1 dalyje 
numatytų administravimo patikrų 
įforminimo. Procentinis mokėjimo dydis 
visiems paramos gavėjams pagal tą pačią 
priemonę ar kelias operacijas yra 
vienodas.

Or. en

Pagrindimas

Daugelio šalių ūkininkai dažnai turi atlikti vėlyvus savo sėjos planų pakeitimus dėl tokių 
priežasčių kaip klimato sąlygos. Tai reiškia, kad patikrą galima pradėti gana vėlai ir ji gali 
būti baigta taip pat vėlai. Suteikiant vėlyvas išmokas sudaromi rimti sunkumai gavėjams.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija vienos ar kelių valstybių 
narių prašymu gali išskirtinėmis 
aplinkybėmis ir, kai esama reikalingų 
biudžeto lėšų, suteikti leidimą sumokėti 
avansines išmokas iki spalio 16 d.

Or. it

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) taisyklių, susijusių su technologijos 
naudojimu kuriant integruotą sistemą 
siekiant optimizuoti sistemas; 

Or. en
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neatitiktis taisyklėms yra veiksmo arba 
aplaidumo, dėl kurio tiesiogiai atsakingas 
atitinkamas gavėjas, rezultatas;

a) taisyklių nesilaikymas yra veiksmo arba 
aplaidumo, dėl kurio tiesiogiai ir 
neabejotinai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas;

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali sukurti įspėjimo 
sistemą, pagal kurią atitinkami gavėjai 
gautų pradinį įspėjamąjį laišką, kad 
galėtų ištaisyti pažeidimą prieš skiriant 
administracinę nuobaudą. Tokia įspėjimo 
sistema taikoma tik pirmojo reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie nelaikomi 
sunkiais. Tokios sistemos poveikis 
ribojamas gavėjo laikymu atsakingu už 
pažeidimą. Nusiuntus įspėjamuosius 
laiškus nuolat bus atliekamos patikros, ar 
pažeidimai buvo ištaisyti.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 97 straipsnio, techninis II 
priede, SVR 7 ir SVR 8 numatytų gyvulių 
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identifikavimo ir registravimo sistemų 
neveikimas nelaikomas reikalavimų 
neatitikimu, priskiriamu gavėjui, ir už tai 
nėra skiriama administracinė nuobauda.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi elektroninėje identifikavimo sistemoje gali atsirasti klaidų, į tai reikia atsižvelgti 
skiriant nuobaudas ūkininkams. Ūkininkai neturėtų būti baudžiami už techninius 
nesklandumus, kurie nuo jų nepriklauso.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, kai ją 
įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šioje srityje, paliekant vienai pusei valstybių narių taikomus privalomuosius aspektus, ateityje 
reikės imtis veiksmų siekiant suderinti taisykles visoje ES pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai 
ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus 
nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi 
įpareigojimai, bus laikoma II priedo 
dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos 
elementus, Komisija įgaliojama pagal 
111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos II priedas bus iš dalies 
pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės 
valstybės narės pranešimo Komisijai apie 
direktyvos įgyvendinimą, įskaitant 
kenkėjų integruotos kontrolės 
įpareigojimus.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šioje srityje, paliekant vienai pusei valstybių narių taikomus privalomuosius aspektus, ateityje 
reikės imtis veiksmų siekiant suderinti taisykles visoje ES pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija įgyvendinimo aktais 
priima metodus, kuriais nustatomas 
privalomas išlaikyti daugiamečių ganyklų 
ir žemės ūkio paskirties žemės santykis.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose numatomi metodai, kuriais 
nustatomas privalomas išlaikyti 
daugiamečių ganyklų ir žemės ūkio 
paskirties žemės santykis.

Or. it
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės gera 
agrarinė ir aplinkosaugos būklė. Valstybės 
narės, atsižvelgdamos į konkrečias 
atitinkamų teritorijų charakteristikas, 
įskaitant dirvos būklę ir klimato sąlygas, 
taikomas ūkininkavimo sistemas, 
žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo 
veiklą ir ūkių struktūras, nacionaliniu arba 
regioniniu lygiu nustato būtiniausius 
gavėjams taikomus gerai agrarinės ir 
aplinkosaugos žemės būklės standartus, 
grindžiamus II priedu. Valstybės narės 
nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie 
nėra numatyti II priede.

Or. it

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, užtikrindamos atitiktį 
kompleksinės paramos taisyklėms, gali 
naudoti jau turimas administravimo ir 
kontrolės sistemas.

Valstybės narės, užtikrindamos atitiktį 
kompleksinės paramos taisyklėms, gali 
naudoti jau turimas administravimo ir 
kontrolės sistemas ir sudaro ūkių 
lygmeniu taikomų reikalavimų ir 
standartų, kurių laikymąsi būtų galima 
patikrinti, rinkinį.

Or. en
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje 
siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo 
šioje antraštinėje dalyje nustatytus 
įpareigojimus.

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje 
siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo 
šioje antraštinėje dalyje nustatytus 
įpareigojimus. Tai atlikdamos, valstybės 
narės pirmiausia didžiausią dėmesį skiria 
didžiausios rizikos prašymams pagal 
proporcingumo principą.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda 
taikoma tais atvejais, kai kuriuo nors 
atitinkamų vienerių kalendorinių metų 
(toliau – atitinkami kalendoriniai metai) 
laiku nesilaikoma kompleksinės paramos 
taisyklių ir dėl šio nesilaikymo yra 
atsakingas gavėjas, atitinkamais 
kalendoriniais metais pateikęs pagalbos 
paraišką arba mokėjimo prašymą.

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda 
taikoma tais atvejais, kai kuriuo nors 
atitinkamų vienerių kalendorinių metų 
(toliau – atitinkami kalendoriniai metai) 
laiku nesilaikoma kompleksinės paramos 
taisyklių ir dėl šio nesilaikymo tiesiogiai ir 
neabejotinai yra atsakingas gavėjas, 
atitinkamais kalendoriniais metais pateikęs 
pagalbos paraišką arba mokėjimo prašymą.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos 
paprastai mažinamos ne mažiau kaip 

3. Dėl didelio aplaidumo padaryto 
pažeidimo atveju išmokos paprastai 
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20 proc. ir jos gali būti net visiškai 
neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos 
schemas vienerius ar kelerius kalendorinius 
metus.

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

Or. it

Pagrindimas

Naudojant sąvoką „tyčinė neatitiktis“ problema nebus išspręsta, nes tyčios neįmanoma 
nustatyti visiškai užtikrintai.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali
priimti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas Sąjungos teisės aktų taikymas 
tais atvejais, kai jam gali trukdyti su 
nacionaline valiuta susijusi išskirtinė 
monetarinė praktika. Šiomis priemonėmis, 
jei reikia, gali būti nukrypstama nuo 
galiojančių taisyklių.

1. Komisijai pagal 111 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinamas Sąjungos teisės 
aktų taikymas tais atvejais, kai jam gali 
trukdyti su nacionaline valiuta susijusi 
išskirtinė monetarinė praktika. Šiomis 
priemonėmis, jei reikia, gali būti 
nukrypstama nuo galiojančių taisyklių.
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Or. it

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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

1. Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema, visų pirma

Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatytų 
tiesioginių išmokų,

a) Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatytų 
tiesioginių išmokų, 

Reglamente (ES) Nr. CMO/xxx numatytų 
rinkos priemonių,

b) Reglamente (ES) Nr. CMO/xxx 
numatytų rinkos priemonių,

Reglamente (ES) Nr. RD/xxx numatytų 
kaimo plėtros priemonių ir

c) Reglamente (ES) Nr. RD/xxx numatytų 
kaimo plėtros priemonių ir

šiame reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo

d) šiame reglamente nurodytos 
kompleksinės paramos taikymo.
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;
b) tvarų gamtos išteklių valdymą ir 
klimato kaitos prevenciją, daugiausia 
dėmesio skiriant išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, 
biologinei įvairovei, dirvožemiui ir 
vandeniui;
c) darnų teritorinį vystymąsi, daugiausia 
dėmesio skiriant kaimo užimtumo 
didinimui, augimo skatinimui ir skurdo 
mažinimui kaimo vietovėse.
Siekdama užtikrinti veiksmingą šios dalies 
taikymą, Komisijai pagal 111 straipsnį 
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suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl tos sistemos 
turinio ir sukūrimo, įskaitant rodiklių ir 
jų apskaičiavimo metodų rinkinį. 

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) perspektyvią maisto gamybą, 
daugiausia dėmesio skiriant žemės ūkio 
pajamoms, žemės ūkio produktyvumui ir 
kainų stabilumui;
b) tvarų gamtos išteklių valdymą ir 
klimato kaitos prevenciją, daugiausia 
dėmesio skiriant šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimui, biologinei įvairovei, 
dirvožemiui ir vandeniui;
c) darnų teritorinį vystymąsi, daugiausia 
dėmesio skiriant kaimo užimtumo 
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didinimui, augimo skatinimui ir skurdo 
mažinimui kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. 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, 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

Pagrindimas

Invazinių rūšių prevencijai reikalingos gerai suplanuotos, daugiametės pastangos, kurios 
labai daug kainuoja. Dėl paramos invazinių rūšių prevencijai gauti turėtų būti galima kreiptis 
pagal kaimo plėtros priemones. Būtų svarbu tai leisti, nes invazinių rūšių prevencijos išlaidos 
labai didelės ir reikalinga parama joms kompensuoti. Todėl invazinių rūšių prevencija 
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neturėtų būti įtraukiama į reikalavimus dėl kompleksinės paramos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. gegužės mėn. Parlamentas pranešime savo iniciatyva dėl BŽŪP supaprastinamo (A7-
0051/2010) nurodė, kad skubiai reikia palengvinti ūkininkų gyvenimą. Tai buvo dar kartą 
pabrėžta 2010 m. liepos mėn. pranešime dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 
2013 m. (A7-0204/2010) ir 2011 m. gegužės mėn. pranešime „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių 
sprendimas (A7-0202/2011), kuriuose Parlamentas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą 
supaprastinti sudėtingą administracinę sistemą ir palengvinti ūkininkų naštą pagal BŽŪP po 
2013 m. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmingesnių priemonių ir 
skatinamas veiksmingesnis išteklių panaudojimas, kad ES žemės ūkio sektorius taptų 
konkurecingesnis, kad būtų apsaugotos darbo vietos ir sukurta naujų bei kad būtų užtikrinta 
subalansuota kaimo vietovių plėtra.

Norint pasiekti šiuos ambicingus, bet reikalingus tikslus, ūkininkams turi būti suteikta 
platesnio pobūdžio pagalba, susijusi ir su rinkos bei inovacijų klausimais, kad jiems būtų 
sudarytos sąlygos suprasti priemones, kurios padės jiems tapti konkurencingesniais, ir jomis 
pasinaudoti.

Reikia rasti ryšius tarp BŽŪP finansavimo ir BŽŪP valdymo bei stebėsenos mechanizmų, 
remiantis požiūriu, pagal kurį pažanga, padaryta siekiant tikslų, matuojama naudojant 
konkrečias priemones, kuriomis gali lengvai pasinaudoti ūkininkai ir kurios duoda aiškios 
naudos ES piliečiams ir vartotojams.

Sistema, kuri yra pakankamai lanksti, kad atitiktų rinkos reikalavimus ir įveiktų nenumatytus 
įvykius, kurie gali sutrukdyti įgyvendinti atitinkamas procedūras, labiau atitiks ūkininkų 
poreikius, nes ją taikant bus galima užtikrinti, kad pažeidimai būtų nustatyti ankstyvuoju 
etapu ir kad būtų nustatyta, kas už juos atsakingas, taip užtikrinant, kad ne visada turi būti 
nubaustas galutinis paramos gavėjas.

Šiame pranešimo projekte nuolat minimas proporcingumo principas. Šį principą taikant 
nuobaudų ir patikrų sistemai, susidaro naujas požiūris, pagal kurį veiksmai, kurių imamasi dėl 
pažeidimų, turi būti proporcingi ne tik padarytam pažeidimui, bet ir vėlavimo mastui bei 
atsakomybės, kuri gali būti priskirta ūkininkui, dydžiui.

Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šis pranešimo projektas parengtas remiantis BŽŪP 
Komisijos pasiūlyme dėl daugiametės finansinės programos numatytomis ribomis (2011 m. 
birželio 29 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „2020 m. Europos biudžetas“ 
(COM(2011)0500). Taigi, jei tas pasiūlymas bus iš esmės pataisytas, šį pranešimo projektą 
reikės peržiūrėti.


