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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Daugeliu aspektų sudėtingo BŽŪP administravimo supaprastinamas yra svarbus prioritetas;
įgyvendinant šį prioritetą kartu būtina užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų 
apsaugą.

Geresnis reglamentavimas, biurokratijos, su kuria susiduria ūkininkai, mažinimas turi išlikti 
svarbia būsimos BŽŪP dalimi. Reikėtų stengtis nacionalinėms valdžios institucijoms be 
reikalo neužkrauti administracinės naštos ir išlaidų, ypač tokiu laikotarpiu, kai valstybės narės 
imasi fiskalinio konsolidavimo priemonių ir trūksta išteklių. Pasidalijamasis Komisijos ir 
valstybių narių valdymas yra reikalingas tam, kad Sąjungos lėšos būtų valdomos patikimai ir 
tikslingai ir kad įgyvendinant daugiafunkcinę BŽŪP būtų kuriamos reikalingiausios viešosios 
gėrybės.

Komisijos pasiūlymo tikslas – viename (horizontaliajame) reglamente nustatyti BŽŪP 
finansines nuostatas dėl kompleksinės paramos, patikrų ir nuobaudų bei ūkių konsultavimo 
sistemos ir šiuo reglamentu pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005.

Trumpai tariant, Komisija siūlo sumažinti mokėjimo agentūrų skaičių iki vienos agentūros 
vienai valstybei narei arba vienam regionui. Ji siūlo išplėsti sertifikavimo įstaigų 
kompetenciją, be kitų dalykų joms pavesti atitinkamų sandorių teisėtumo ir tvarkingumo 
kontrolės funkcijas, kurias šiuo metu vykdo Komisija. Valstybėse narėse išplečiama ūkių 
konsultavimo sistemos privaloma taikymo sritis. Dėl kompleksinės paramos – Komisija 
keičia kai kuriuos reikalavimų dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir teisės aktų 
nustatytų valdymo reikalavimų aspektus. Komisija siūlo abiem BŽŪP ramsčiams taikyti 
bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą. Norėdama užtikrinti, kad nebūtų viršyta viršutinė 
metinio biudžeto riba, Komisija turi taikyti kasmėnesinio išankstinio perspėjimo ir stebėsenos 
sistemą.

Kai dėl lėšų susigrąžinimo, Komisijos siūlymu visos išlaidos dėl lėšų nesusigrąžinimo turi 
būti dengiamos tik iš valstybių narių nacionalinių biudžetų; dabar šios išlaidos dengiamos ir iš 
ES, ir iš nacionalinių biudžetų. Šiuo metu galiojanti nuostata dėl lėšų nesusigrąžinimo 
finansinių pasekmių pasidalijimo paliekama, taip pat paliekami procentiniai susigrąžintų 
sumų, kurias valstybės narės gali pasilikti, dydžiai (57 straipsnio 2 dalis ir 100 straipsnis), nes 
iš tų sumų kompensuojamos valstybių narių patirtos administracinės išlaidos ir tai padeda 
užtikrinti didesnį kontrolės sistemos veiksmingumą.

Be galo svarbu užtikrinti, kad skiriant išmokas būtų laikomasi viešojo intereso reikalavimų.
Be to, ūkininkams reikalingos konkrečios konsultacijos, kokių reikalavimų reikia laikytis.
Kontrolės priemonės ir finansinės pataisos turi būti ne tik veiksmingos ir atgrasančios, bet ir 
proporcingos.

Šis pranešimas parengtas remiantis duomenimis apie bendras lėšų sumas, kurias Komisija 
numatė skirti BŽŪP pagal būsimą daugiametę finansinę programą. Jeigu šis pasiūlymas būtų 
keičiamas iš esmės, reikėtų patikslinti ir šią nuomonę.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

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. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, 
konsultuotųsi su atitinkamais asmenimis, 
įskaitant ekspertus. Rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(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. Ypač svarbu, 
kad Komisija, atlikdama parengiamąjį 
darbą, konsultuotųsi su atitinkamais 
asmenimis, įskaitant ekspertus. Rengdama 
ir sudarydama deleguotuosius aktus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;
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(Šie du pakeitimai, kuriais žodis 
„nuobauda“ pakeičiamas žodžių junginiu 
„administracinė nuobauda“, o žodžių 
junginys „nuolatinės ganyklos“ –
„nuolatinės pievos ir ganyklos“, taikomi 
visam tekstui. Juos priėmus reikės padaryti 
atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pagrindimas

Vietoj „nuobauda“ įrašoma „administracinė nuobauda – ši sąvoka apibrėžta Reglamento 
(EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 
4 ir 5 straipsniuose.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos išimtys, atitinkamais atvejais 
taikytinos force majeure ir išskirtinėms 
aplinkybėms. Sąvoka „force majeure“ 
žemės ūkio srities reglamentuose turėtų 
būti aiškinama atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

Pakeitimas 3

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 

Išbraukta.
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ūkininkams nustatys aiškius 
įpareigojimus. Pagal direktyvą 
reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti 
taikyti ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 4

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.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 skirsnis išbrauktas.
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Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Žemės ūkio sektorių teisės aktai“ – visi 
taikytini aktai, priimti remiantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
43 straipsniu atsižvelgiant į bendrą žemės 
ūkio politiką ir, kai taikoma, visi 
remiantis tais aktais priimti deleguotieji 
aktai arba įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pažeidimas“ – pažeidimas, apibrėžtas 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje1;
_______________
1 OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

Pakeitimas 8

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 

1. Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės 
narės viešojo konkurso būdu išrinkta
viešoji arba privati audito įstaiga, kuri 
teikia pagal Sąjungos audito standartus 
parengtą nuomonę dėl valdymo patikinimo 
deklaracijos, kurioje patvirtinamas 
mokėjimo agentūros metinių finansinių 
ataskaitų išsamumas, tikslumas ir 
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sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

teisingumas, tinkamas jos vidaus kontrolės 
sistemų veikimas, pagrindinių sandorių 
teisėtumas bei reguliarumas ir patikimo 
finansų valdymo principo laikymasis.

Pakeitimas 9

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. Europos Parlamentas ir Taryba, 
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.

Pagrindimas

Laikomasi Parlamento 2012 m. liepos 4 d. priimtos pozicijos (P7_TA-PROV(2012)0281), 
siekiant suderinti reglamentą su Lisabonos sutarties nuostatomis.

Pakeitimas 10

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.

Pagrindimas

Laikomasi Parlamento 2012 m. liepos 4 d. priimtos pozicijos (P7_TA-PROV(2012)0281), 
siekiant suderinti reglamentą su Lisabonos sutarties nuostatomis.
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Pakeitimas 11

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.

Pagrindimas

Laikomasi Parlamento 2012 m. liepos 4 d. priimtos pozicijos (P7_TA-PROV(2012)0281), 
siekiant suderinti reglamentą su Lisabonos sutarties nuostatomis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas 
projektų, kuriems suteikiamas vietos 
inovacinio bendradarbiavimo 
apdovanojimas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 58 
straipsnio 4 dalyje, sąrašas, yra 
sprendimas dėl finansavimo, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. FR/xxx 75 
straipsnio 2 dalyje.

Išbraukta.

Priėmus 1 pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisija kiekvienos valstybės 
narės atžvilgiu prisiima biudžetinį 
įsipareigojimą dėl visos valstybės narės 
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projektams suteikiamų apdovanojimų 
sumos, laikydamasi Reglamento (ES) 
Nr. RD/xxx 51 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos ribos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 35 straipsnyje nurodytą tarpinių 
išmokų mokėjimo tvarką Komisija, 
laikydamasi dėl atitinkamos valstybės 
narės prisiimtų biudžetinių įsipareigojimų 
ribų, išmoka išmokas išlaidoms, kurias 
patyrė akredituota mokėjimo agentūra 
suteikdama šiame skirsnyje nurodytus 
apdovanojimus, kompensuoti.

Išbraukta.

2. Kiekviena išmoka išmokama tik 
Komisijai gavus akredituotos mokėjimo 
agentūros pasirašyta išlaidų deklaraciją 
pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą.
3. Akredituotos mokėjimo agentūros 
parengia ir per laikotarpius, kuriuos 
įgyvendinimo aktais, priimtais pagal 112 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą, nustato Komisija, tiesiogiai 
arba, jei yra paskirta koordinavimo 
įstaiga, per ją kaip per tarpininką 
Komisijai pateikia su vietos inovacinio 
bendradarbiavimo apdovanojimu 
susijusių išlaidų deklaracijas.
Išlaidų deklaracijose nurodomos išlaidos, 
kurias mokėjimo agentūros patyrė per 
kiekvieną atitinkamą laikotarpį.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija automatiškai panaikina 
įsipareigojimus dėl 38 straipsnio antroje 
pastraipoje nurodytų sumų, kurios nebuvo 
panaudotos valstybių narių išlaidoms 
kompensuoti pagal 39 straipsnį arba 
kurių atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 
tame straipsnyje numatytas sąlygas 
atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų 
metų, einančių po biudžetinio 
įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., 
deklaracija.

Išbraukta.

37 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys taikomos 
mutatis mutandis.

Pakeitimas 15

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

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais 
reikalaujama, kad valstybės narės per tam 
tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie 
pagal 61 straipsnį atliktų patikrų skaičių ir 
rezultatus, o valstybės narės vėluoja tai 
padaryti, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, gali sustabdyti 
18 straipsnyje nurodytų mėnesinių išmokų 
arba 35 straipsnyje nurodytų tarpinių 
išmokų, apie kurias nebuvo laiku pateikta 
statistinė informacija, mokėjimą.
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Pakeitimas 16

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 
patikras koordinuoja taip, kad jos būtų 
vykdomos, kai tai įmanoma, tuo pačiu 
metu, kaip nustatyta šio reglamento 
61 straipsnio 4 dalyje. Atliekant tokias 
patikras gali dalyvauti atitinkamos 
valstybės narės atstovai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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.

Pagrindimas

Pagal 2012 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 375/2012 
(OL L 118, 2012 5 3, p. 4–5). 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. 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.

Pagrindimas

Taikinimo procedūros rezultatas turi turėti daugiau įtakos atitikties patvirtinimo procedūrai. 

Pakeitimas 19

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 kontrolės ataskaitos arba 
panašaus dokumento, kuriame nurodyta,
kad padarytas pažeidimas, patvirtinimo ir, 
atitinkamais atvejais, pateikimo už 
susigrąžinimą atsakingai mokėjimo 
agentūrai arba įstaigai. Atitinkamos 
sumos gavus prašymą dėl susigrąžinimo 
registruojamos mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

Pagrindimas

Sąvoka „pirmas pastebėjimas“ yra labai neapibrėžta, o vykdant lėšų susigrąžinimo 
procedūras teisinės formuluotės turi būti itin tikslios.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visoms papildomoms išmokų 
schemoms taikomos esamos kontrolės ir 
nuobaudų sistemos, taip stengiantis 
nesukurti papildomos administracinės 
naštos ir (arba) išlaidų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
1 dalyje nustatytus reikalavimus 
atitinkanti pagalbos paraiška ar mokėjimo 
prašymas galioja kelerius metus, jei susiję 
gavėjai įsipareigoja pranešti apie bet kokį 
informacijos, kurią jie pirma pateikė, 
pasikeitimą. Tačiau daugiametės 
paraiškos galiojimui keliama sąlyga –
pareiškėjas turi kasmet ją patvirtinti 
pateikdamas pareiškimą dėl dalyvavimo.

Pagrindimas

Jau pagal dabartinius ES teisės aktus kompetentingos valdžios institucijos ūkininkams turi 
pateikti pagal ankstesnius duomenis užpildytas paraiškos formas, o ūkininkai gali tik nurodyti 
pasikeitusius duomenis. Nepaisant to, paraiškas ūkininkai turi teikti kasmet. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento Išbraukta.
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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.

Pagrindimas

Be galo svarbu visoje ES užtikrinti veiksmingą vandentvarką. Tačiau užuot Komisijai suteikus 
deleguotuosius įgaliojimus, Vandens pagrindų direktyvą (2000/60/EB), kai ją įgyvendins 
valstybės narės, pagal įprastą teisėkūros procedūrą reikia įtraukti į kompleksinės paramos 
taikymo sritį. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. 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.
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