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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) mažinti biurokratiją yra vienas iš 
pagrindinių BŽŪP reformos tikslų ir 
reikalavimų. Būsima valstybių narių ir 
paramos gavėjų administracinė našta turi 
būti apribota iki pagrįsto lygio, taikant 
tikroviškas leistinas ribas bei de minimis
apribojimus ir nustatant subalansuotą 
pasitikėjimo ir kontrolės santykį. 

Pakeitimas 2

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, 

(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, 
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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;

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; Europos Parlamentui arba 
Tarybai paprašius pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 
4 dalį, Audito Rūmai gali pateikti 
nuomonę dėl šių deleguotųjų aktų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Parlamentui ir Tarybai suteikiama galimybė susidaryti atitinkamas nuomones, 
paremtas technine Audito Rūmų kompetencija.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) didėjantys reikalavimai sertifikavimo 
įstaigoms ir mokėjimo agentūroms neturi 
lemti dar didesnės biurokratijos valstybėse 
narėse ir, visų pirma, turėtų atitikti 
tarptautinius audito standartus. Kalbant 
apie sertifikavimo proceso mastą ir turinį, 
būtina išlaikyti subalansuotą išlaidų ir 
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naudos santykį, o papildomi įpareigojimai 
teikti ataskaitas turi duoti aiškios 
papildomos naudos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant įvertinti rezultatus, reikia nurodyti rodiklių atskaitos ir tikslinius lygius.
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Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, remdamasi rizikos įvertinimu, 
patikrina valstybių narių pateiktus 
įrodomuosius dokumentus ir įvertina 
sistemų veikimą tam, kad galėtų 
patvirtinti, jog valdymo ir kontrolės 
institucijos atitinka nacionalinės 
akreditavimo sąlygas.

Pagrindimas

Siekiant sumažinti riziką, kad koks nors pažeidimas liks iki kitos patikros, o tuomet patikras ir 
finansines korekcijas reikėtų atlikti dažniau, Komisijai, kaip galutinai atsakingai už biudžeto 
įvykdymą institucijai, teks priežiūros vaidmuo akreditacijos procese. Dėl sunkumų, susijusių 
su finansinėmis korekcijomis – mokesčių mokėtojai moka du kartus ir pernelyg plačiai 
taikomos fiksuoto dydžio korekcijos – labai svarbu užtikrinti tinkamą prevencinę kontrolės 
sistemą. Tokia sistema negali būti efektyvi, jei Komisija neatliks nacionalinio akreditavimo 
proceso priežiūros.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visų atliktų auditų ir patikrų rezultatų 
santrauką, įskaitant sistemingų ar
pasikartojančių trūkumų, taip pat 
įgyvendinamų ar planuojamų taisomųjų 
veiksmų analizę.

c) santrauką:

i) visų atliktų auditų ir patikrų rezultatų 
santrauką, įskaitant sistemingų ir
pasikartojančių trūkumų, taip pat 
įgyvendinamų ar planuojamų taisomųjų 
veiksmų analizę,
ii) kontrolės statistikos duomenų, 
pranešamų pagal 102 straipsnio 1 dalies c 
ir v punktus, ir
iii) kitų patikrų, kurias, manoma, reikėjo 
atlikti.
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Pagrindimas

Suderinama pagal Finansinį reglamentą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu akredituota mokėjimo agentūra 
neatitinka arba nebeatitinka vieno ar kelių 
2 dalyje nurodytų akreditavimo kriterijų, 
valstybė narė atšaukia jos akreditaciją, 
išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo 
agentūra per laikotarpį, kuris nustatomas 
atsižvelgiant į problemos mastą, 
įgyvendina reikiamus pakeitimus.

5. Jeigu akredituota mokėjimo agentūra 
neatitinka arba nebeatitinka vieno ar kelių 
2 dalyje nurodytų akreditavimo kriterijų, 
valstybė narė, savo iniciatyva ar Komisijos 
prašymu, atšaukia jos akreditaciją, išskyrus 
tuos atvejus, kai mokėjimo agentūra per 
laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į 
problemos mastą, įgyvendina reikiamus 
pakeitimus.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) aprėpties ir darbo, susijusio su 
mokėjimo agentūrų valdymo patikinimo 
deklaracijomis, taisyklių;

Pagrindimas

Komisija deleguotaisiais aktais turėtų aiškiai nustatyti aprėptį ir darbą, susijusius su 
mokėjimo agentūrų valdymo patikinimo deklaracijomis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės 
paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, 
kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, parengtą laikantis 
tarptautiniu mastu pripažintų audito 
standartų po to, kai atliekamas atsitiktinai 
atrinktų metodu ir rizikos įvertinimu 
pagrįstas patikrinimas, ir atsižvelgiant į 
ankstesnius šios valstybės narės 
rezultatus, kurioje patvirtinamas mokėjimo 
agentūros metinių finansinių ataskaitų 
išsamumas, tikslumas ir teisingumas, 
tinkamas kontrolės sistemų veikimas, 
pagrindinių sandorių teisėtumas bei 
reguliarumas ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymasis. Šioje nuomonėje, be 
kita ko, nurodoma, ar atlikus patikrinimą 
kyla abejonių dėl 7 straipsnio 3 dalies 
b punkte minimoje valdymo patikinimo 
deklaracijoje pateiktų teiginių.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikavimo įstaigų nuomonės tinkamu 
būdu skelbiamos viešai.

Pakeitimas 11

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 

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvari ūkių ekonominės veiklos, įskaitant 
ūkių modernizaciją, konkurencingumo 
didinimą, sektorių integraciją, inovacijas 
ir orientavimąsi į rinką, plėtra;

Pakeitimas 13

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 
patikrų, atliktų pagal 61 straipsnį, skaičių 
ir rezultatus, ir kai valstybės narės vėluoja 
tai padaryti, Komisija, laikydamasi 
proporcionalumo principo ir 
atsižvelgdama į vėlavimo mastą ir į 
išsamias taisykles, kurias ji priėmė 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, jei 
Komisija likus pakankamai laiko iki 
prasidedant tiriamajam laikotarpiui 
pateikė valstybėms narėms visą 
informaciją, formas ir paaiškinimus, 
būtinus, kad jos galėtų surinkti 
statistinius duomenis.
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Pagrindimas

Komisija turi pateikti valstybėms narėms reikiamas formas ir paaiškinimus likus pakankamai 
laiko iki prasidedant tiriamajam laikotarpiui. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar mokėjimo agentūra atitinka 
akreditavimo kriterijus, nustatytus 7 
straipsnio 2 dalyje, ir ar valstybė narė 
teisingai taiko 7 straipsnio 5 dalies 
nuostatas;

Pagrindimas

Komisija gali valstybėse narėse surengti patikrinimus vietoje ir patikrinti, ar mokėjimo 
agentūros atitinka akreditavimo kriterijus. Jei akredituota įstaiga jau neatitinka vieno ar 
daugiau akreditavimo kriterijų, valstybė narė panaikina jos akreditavimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) darbą, kurį sertifikavimo įstaigos 
privalo atlikti pagal 9 straipsnį;

Pagrindimas

Komisija gali surengti patikrinimus vietoje sertifikavimo įstaigų darbui, kurį jos turi atlikti 
pagal 9 straipsnį, tikrinti.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) atitiktį įpareigojimams, nustatytiems 
56 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Komisija patikrina, ar po to, kai nustatytas pažeidimas ar aplaidumo atvejis, valstybė narė 
pareikalavo paramos gavėją grąžinti kokią nors neteisėtai išmokėtą išmoką.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija apie patikrą vietoje pakankamai 
anksti praneša atitinkamai valstybei narei 
arba valstybei narei, kurios teritorijoje bus 
atliekama patikra, ir koordinuoja patikras.
Atliekant tokias patikras gali dalyvauti 
atitinkamos valstybės narės atstovai. 
Komisija įsteigia pagalbos vietos ir 
regionų valdžios institucijoms tarnybą, 
skirtą jų skundams dėl biurokratijos 
ūkininkų atžvilgiu, vykdant patikrinimus 
vietoje, išspręsti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimant sprendimą dėl atsisakymo 
finansuoti, raštu pateikiamos Komisijos 
tikrinimo išvados ir valstybės narės 
paaiškinimai; po to abi šalys siekia susitarti 
dėl priemonių, kurių reikės imtis.

Prieš priimant sprendimą dėl atsisakymo 
finansuoti, raštu pateikiamos Komisijos 
tikrinimo išvados ir valstybės narės 
paaiškinimai; po to abi šalys siekia susitarti 
dėl priemonių, kurių reikės imtis. Šiomis 
aplinkybėmis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė parodyti, patikrinus 
atitinkamus dokumentus, kad iš tiesų 
pažeidimo mastas yra mažesnis, negu 
nustatė Komisija.

Pagrindimas

Siūlomą finansinių korekcijų sistemą reikėtų derinti su kitomis bendro valdymo programomis, 
kaip antai ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas.

Pakeitimas 20

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.

Pagrindimas

Suderinama pagal Finansinį reglamentą.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalinės pagalbos arba pažeidimų, 
dėl kurių buvo pradėta Sutarties 108 arba 
258 straipsnyje nurodyta procedūra;

b) nacionalinės pagalbos, dėl kurios
Komisija yra pradėjusi Sutarties 108 
straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, 
arba pažeidimų, dėl kurių Komisija, 
vadovaudamasi Sutarties 258 straipsniu, 
valstybei narei yra nusiuntusi oficialaus 
įspėjimo raštą;

Pagrindimas

Suderinama pagal Finansinį reglamentą.

Pakeitimas 22

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 pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje. Komisija imasi visų reikiamų 
priemonių tam, kad užtikrintų, jog visos 
skolos įregistruotos.

Pagrindimas
Komisija galutinai atsakinga už biudžeto panaudojimą ir ji taip pat turi užtikrinti, kad į jos 
sąskaitas įrašytos sumos atspindėtų visus sandorius ir būtų teisingos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, 
kuri turi būti susigrąžinta, arba

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, 
kuri turi būti susigrąžinta; todėl Komisija, 
bendradarbiaudama su susijusiomis 
valstybėmis narėmis, nustato mažiausias 
ribas, pritaikytas prie atitinkamų valstybių 
narių padėties.

Pagrindimas

Mažų sumų susigrąžinimas užkrauna didelę administracinę naštą. Todėl sumos, esančios 
žemiau tam tikrų de minimis ribų, neturėtų būti susigrąžinamos, kad būtų galima išlaikyti 
išlaidų ir naudos santykį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą su 
šiame skirsnyje nurodytu susigrąžinimu 
susijusių nuostatų taikymą, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotąjį aktą dėl specialių įpareigojimų, 
kurių turi laikytis valstybės narės.

Siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą 
nuostatų, susijusių su šiame skirsnyje 
nurodytų skolų ir už jas priskaičiuotų 
delspinigių susigrąžinimo sąlygomis ir 
procedūromis, taikymą, Komisija 
įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti 
deleguotąjį aktą dėl specialių įpareigojimų, 
kurių turi laikytis valstybės narės.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekiant veiksmingos atgrasomosios
sukčiavimo prevencijos, ypač didelės 
rizikos srityse, atsižvelgiant į priemonių 
sąnaudas bei naudą ir paisant 
proporcingumo;

b) užtikrinant veiksmingą atgrasomąją
sukčiavimo prevenciją, ypač didelės 
rizikos srityse, atsižvelgiant į priemonių 
sąnaudas bei naudą ir paisant 
proporcingumo;
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Pagrindimas

Pradinė formuluotė atrodo pernelyg silpna, taigi turėtų būti sugriežtinta.

Pakeitimas 26

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, įtraukiamos sistemingos pagalbos 
paraiškų ir mokėjimo prašymų
administracinės patikros, kurias vykdant 
taikomas rizikos įvertinimu pagrįstas 
metodas pagal reikiamą patikinimo lygį, ir 
jos papildomos patikromis vietoje, kurios 
skirtos būdingos rizikos lygiui nustatyti ir 
kurių skaičius nustatomas atsižvelgiant į 
būdingą ir su kontrolės spragomis 
susijusią riziką.

Pakeitimas 27

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, kuriose klaidų rizika didžiausia, 
normą.

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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; 

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. Europos Audito Rūmai 
gali įvertinti Komisijos kriterijus, pagal 
kuriuos sumažinamas šių patikrinimų 
skaičius;

Pagrindimas

Auditų Rūmų kompetencija galėtų būti naudinga teisės aktų leidėjui ir paaiškintų Komisijos 
kriterijus, pagal kuriuos sumažinamas patikrinimų skaičius.

Pakeitimas 29

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. Pagal 1 dalį atšauktos ir pagal 2 dalį kaip 
nuobaudos skirtos sumos susigrąžinamos 
visos, nepažeidžiant 56 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.

Pagrindimas

Mažų sumų susigrąžinimas užkrauna didelę administracinę naštą. Todėl sumos, esančios 
žemiau tam tikrų de minimis ribų, neturėtų būti susigrąžinamos, kad būtų galima išlaikyti 
išlaidų ir naudos santykį.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau 91 straipsnis netaikomas 
gavėjams, kurie dalyvauja Reglamento 
(ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje 
dalyje nurodytoje smulkių ūkininkų 
schemoje, ir gavėjams, kurie gauna 
pagalbą pagal Reglamento (ES) Nr. 
RD/xxx 29 straipsnio 9 dalį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Smulkieji ūkininkai neturėtų būti atleidžiami nuo kompleksinės paramos susiejimo 
įpareigojimų.

Pakeitimas 31

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, 
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 geros 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, kurių laikantis reikia vykdyti 
konkrečią ir reguliarią veiklą arba 
susilaikyti nuo tam tikros veiklos,
grindžiamus II priedu. Valstybės narės 
nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie 
nėra numatyti II priede. 
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad ES parama iš tiesų būtų teikiama veiklai, pagal minimalius geros 
agrarinės ir aplinkos apsaugos būklės (GAAB) reikalavimus reikėtų reikalauti konkrečios ir 
reguliarios veiklos.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apskaičiuojant to sumažinimo dydį ir 
taikant neskyrimą atsižvelgiama į nustatyto 
nesilaikymo sunkumą, pasekmes, mastą, 
pastovumą ir pasikartojimą, taip pat į 2, 3 
ir 4 dalyse išdėstytus kriterijus. Laikomasi 
pagrindinio principo, kad baudos dydis 
bus proporcingas kompleksinės paramos 
įsipareigojimų pažeidimo sunkumui ir 
pasekmėms arba nuo jų priklausys.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reglamentas suderinamas su Sutarties nuostatomis, pagal kurias numatoma, 
kad žala aplinkai turėtų būti atitaisoma šalinant priežastis ir teršėjas turėtų mokėti. Todėl 
baudos, nustatytos kompleksinės paramos atveju, turėtų būti apskaičiuojamos kaip procentinė 
poveikio aplinkai dalis.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos 
sumažinimo procentinis dydis yra ne 
mažesnis kaip 1 proc. ir ne didesnis kaip 
5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju –
ne mažesnis kaip 10 proc.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti šios politikos priemonės veiksmingumą ir paskatinti 
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paramos gavėjus vengti aplaidumo.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paskatinti paramos gavėjus imtis visų kovos su tyčine neatitiktimi 
priemonių.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos rezultatus nustatoma bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema. Į ją 
įtraukiamos visos priemonės, susijusios su 
bendros žemės ūkio politikos priemonių, 
visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx 
numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente 
(ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos 
priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx 
numatytų kaimo plėtros priemonių ir šiame 
reglamente nurodytos kompleksinės 
paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.
Šiame procese Komisija panaudoja 
sinergija ir kiek įmanoma pasikliauna jau 
esamais duomenimis ir duomenų 
šaltiniais.
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Pagrindimas

Stebėsena ir vertinimas neturi dar labiau padidinti esamos administracinės naštos valstybėms 
narėms ir paramos gavėjams. Todėl Komisija turėtų naudotis esamais duomenų šaltiniais ir 
siekti sinergetinio poveikio.

Pakeitimas 36

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.

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius ir tikslinius lygius ir 
reikalauja, kad valstybės narės nurodytų 
šių rodiklių atskaitos ir tikslinius lygius. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Komisija turėtų nustatyti tikslinius rodiklių lygius tam, kad galėtų įvertinti, kaip įgyvendinami 
tikslai.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės 
narės, duomenų poreikių ir potencialių 
duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai neturi dar labiau 
padidinti esamos administracinės naštos 
valstybėms narėms ir paramos gavėjams. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
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