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Pakeitimas 21
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šiame reglamente turi būti numatytos 
galimos išimtys dėl nenugalimos jėgos, 
ypatingų aplinkybių ir klaidingo 
regioninio įstatymų leidėjo programavimo 
nesant gavėjų kaltės. Žemės ūkio sritį 
reglamentuojančiose nuostatose 
nenugalimos jėgos (force majeure) 
sąvoka turėtų būti aiškinama atsižvelgiant 
į Teisingumo Teismo praktiką;

Or. it

Pakeitimas 22
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant padėti paramos gavėjams 
daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos ir 
ūkių valdymo ryšį su aplinkos, klimato 
kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės 
būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, 
augalų sveikatos ir gyvulių gerovės 
standartais, būtina, kad valstybės narės 
nustatytų išsamią ūkių konsultavimo 
sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami 
paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo 
sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų 
įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų 
standartų. Taip pat valstybės narės turėtų 
užtikrinti aiškų konsultacijų ir patikrų 
atskyrimą;

(10) siekiant padėti paramos gavėjams 
daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos ir 
ūkių valdymo ryšį su aplinkos, klimato 
kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės 
būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, 
augalų sveikatos ir gyvulių gerovės 
standartais, būtina, kad valstybės narės 
nustatytų išsamią ūkių konsultavimo 
sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami 
paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo 
sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų 
įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų 
standartų. Taip pat valstybės narės turėtų
skatinti paramos gavėjus naudotis 
konsultavimo sistema ir užtikrinti aiškų 
konsultacijų ir patikrų atskyrimą;
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Or. ro

Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) nors paramos gavėjų dalyvavimas
ūkių konsultavimo sistemoje turėtų būti 
savanoriškas, intensyviai propaguojant 
sistemą paramos gavėjai daugiau sužinotų 
apie visas išmokas, kurias jie gali gauti 
naudodamiesi ta sistema. Visiems jiems, 
net ir tiems, kurie negauna paramos pagal 
BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti 
sistemoje. Tačiau prioritetinius kriterijus 
gali nustatyti valstybės narės. Dėl sistemos 
pobūdžio tikslinga per konsultavimo veiklą 
surinktą informaciją laikyti konfidencialia, 
išskyrus rimtus Sąjungos arba nacionalinės 
teisės pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti 
sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų 
būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų 
būti nuolat rengiami mokymai;

Or. ro

Pakeitimas 24
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) finansinius išteklius, reikalingus 
akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidoms, 
finansuotinoms EŽŪGF lėšomis, padengti, 
Komisija valstybėms narėms skiria kaip 
kompensacijas remdamasi šių agentūrų 
išlaidų apskaita. Iki kol šios kompensacijos 

(13) finansinius išteklius, reikalingus
akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidoms, 
finansuotinoms EŽŪGF lėšomis, padengti, 
Komisija valstybėms narėms skiria kaip 
kompensacijas remdamasi šių agentūrų 
išlaidų apskaita. Iki kol šios kompensacijos 
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bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, 
finansinius išteklius sutelkti turi pačios 
valstybės narės atsižvelgdamos į savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius. 
Valstybių narių ir paramos gavėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas 
personalo ir administracines sąnaudas 
padengia jie patys;

bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, 
finansinius išteklius sutelkti turi pačios 
valstybės narės atsižvelgdamos į savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius.
Siekiant, kad mokėjimo agentūros dirbtų 
veiksmingiau, valstybių narių ir paramos 
gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, 
patirtas personalo ir administracines 
sąnaudas padengia pačios mokėjimo 
agentūros;

Or. it

Pakeitimas 25
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisijos naudojama 
agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos 
bei tobulinamos palydovinės nuotraukos 
turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms 
valdyti ir žemės ūkio išlaidų stebėsenai 
palengvinti;

(14) Komisijos naudojama 
agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos 
bei tobulinamos palydovinės nuotraukos 
turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms 
valdyti, žemės ūkio išlaidų stebėsenai 
palengvinti ir, įvykus gaivalinėms 
nelaimėms, pagalbai nustatyti ir laiku ją 
teikti;

Or. en

Pakeitimas 26
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
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sudaryta galimybė naudotis numatytais
Sąjungos fondais iškart pradėjus 
įgyvendinti kaimo plėtros programas. Dėl 
to būtina nustatyti tinkamai apriboto 
išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų 
užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad pagal 
programą numatytos išmokos gavėjams 
būtų mokamos laiku;

sudaryta galimybė naudotis numatytomis
Sąjungos lėšomis iškart pradėjus 
įgyvendinti programas. Dėl to pirmiausia 
reikėtų nustatyti išankstinį finansavimą, 
užtikrinantį pastovų pinigų srautą, kad 
išmokos gavėjams pagal programą būtų 
mokamos laiku, ir nustatyti šios priemonės 
ribas;

Or. en

Pakeitimas 27
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų imtis priemonių, užtikrinančių, 
kad EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojami sandoriai iš tiesų yra
atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės 
narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems 
gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų 
nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai 
ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos22;

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų imtis proporcingų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšomis finansuojami sandoriai iš 
tiesų būtų atliekami ir vykdomi tinkamai. 
Valstybės narės taip pat turėtų užkirsti 
kelią visiems gavėjų pažeidimams arba 
įsipareigojimų nesilaikymui, juos aptikti ir 
veiksmingai ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti 
taikomas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos22;

Or. en

Pakeitimas 28
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės;

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
išmokų sumažinimo arba neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą ir 
supaprastintos. Į jas turėtų būti įtraukti 
valstybių narių įpareigojimai dėl 
administracinių ir vietoje atliekamų 
patikrų, taip pat išmokų susigrąžinimo, 
sumažinimo ir paramos neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
paramos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės. Kai klaidų lygis priimtinas, 
valstybės narės turėtų atitinkamai 
sumažinti vietoje atliekamų patikrų 
skaičių;

Or. en

Pakeitimas 29
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos 
integruotos sistemos elementus, visų pirma 
nuostatas dėl kompiuterinės duomenų 
bazės, žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų 
arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas 
identifikavimo ir registravimo sistemos;

(41) reikėtų išlaikyti atitinkamą 
pagrindinių tos integruotos sistemos dalių, 
visų pirma nuostatų dėl kompiuterinės 
duomenų bazės, žemės ūkio paskirties 
sklypų identifikavimo sistemos, pagalbos 
paraiškų arba mokėjimo prašymų ir teisių į 
išmokas identifikavimo ir registravimo 
sistemos, lygį, kartu atsižvelgiant į 
būtinybę neužkrauti ūkininkams ir 
administracinėms institucijoms 
netinkamos administracinės naštos;

Or. en
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Pakeitimas 30
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) pagal Reglamentą (EB) Nr. 485/2008 
valstybės narės turėtų imtis būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti veiksmingą 
finansinių Sąjungos biudžeto interesų 
apsaugą ir visų pirma tikrindamos, ar 
EŽŪGF finansuojami veiksmai yra 
nesuklastoti ir atitinka reikalavimus. 
Siekiant aiškumo ir racionalumo
atitinkamos nuostatos turėtų būti 
integruotos į vieną aktą. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 485/2008 turėtų būti 
panaikintas;

(44) pagal Reglamentą (EB) Nr. 485/2008 
valstybės narės turi imtis priemonių, būtinų 
veiksmingai Sąjungos biudžeto finansinių 
interesų apsaugai, visų pirma tikrindamos, 
ar EŽŪGF finansuojami veiksmai yra 
nesuklastoti ir atitinka reikalavimus. 
Siekiant paprastumo, aiškumo ir 
racionalumo atitinkamos nuostatos turėtų 
būti integruotos į vieną aktą. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 485/2008 turėtų būti 
panaikintas;

Or. en

Pakeitimas 31
Seán Kelly

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 
pagrindus28, 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.



AM\913502LT.doc 9/21 PE496.479v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 32
Seán Kelly

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 naudojimo29, 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. en

Pakeitimas 33
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
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atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti 
kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Gali būti laikoma, 
kad ūkininkų, kurie dalyvauja smulkių 
ūkininkų schemoje, nurodytoje 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V 
antraštinėje dalyje, atveju pastangos, kurių 
reikia norint atitikti kompleksinės paramos 
sistemos reikalavimus, nusveria sistemos 
taikymo šiems ūkininkams naudą. Todėl 
siekiant paprastumo tiems ūkininkams 
turėtų būti netaikoma kompleksinės 
paramos sistema, ypač jos kontrolės 
sistema bei nuobaudos;

Or. en

Pagrindimas

Maži ūkiai dėl savo pobūdžio yra ekologiškesni nei didesni ūkiai. Valdžios institucijos turi 
visais atvejais mažinti mažų ūkių ir smulkaus šeimos ūkio modelio administracinę naštą, 
atsižvelgdamos į socialinę ir kultūrinę naudą, kurią jie teikia kaimo vietovėms.

Pakeitimas 34
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar gavėjai laikosi įsipareigojimų. 
Jeigu valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti galimybe netaikyti išmokos 
mažinimo ar neskyrimo tais atvejais, kai 
atitinkama suma neviršija 100 EUR, kitais 

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar paramos gavėjai laikosi 
įsipareigojimų. Jeigu valstybė narė 
nusprendžia pasinaudoti galimybe netaikyti 
išmokos mažinimo ar neskyrimo tais 
atvejais, kai atitinkama suma yra mažesnė 
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metais kompetentinga kontrolės institucija 
turėtų patikrinti dalį ūkininkų siekdama 
nustatyti, ar atitinkama neatitiktis 
taisyklėms ištaisyta;

nei 100 EUR, kitais metais kompetentinga 
kontrolės institucija turėtų patikrinti dalį 
ūkininkų siekdama nustatyti, ar atitinkamas
taisyklių nesilaikymas pašalintas. 
Valstybės narės taip pat gali sukurti 
nesunkaus įsipareigojimų nesilaikymo 
atvejais taikytiną išankstinio įspėjimo 
sistemą, siekdamos, kad kompleksinės 
paramos sistema taptų priimtinesnė žemės 
ūkio bendrijoms, o ūkininkai būtų labiau 
įtraukti į reikalavimų įgyvendinimą. 
Turėtų būti nusiunčiamas įspėjamasis 
laiškas, jį gavęs paramos gavėjas turėtų 
atlikti atitinkamas pataisas, o valstybė 
narė kitais metais patikrintų padėtį;

Or. it

Pakeitimas 35
Giommaria Uggias

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 orientavimą į 
rinką;

Or. it

Pakeitimas 36
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nacionalinė institucija galimam 
paramos gavėjui pateikia atitinkamą 
atrinktųjų įstaigų sąrašą, stengdamasi 
naudotis elektroninėmis priemonėmis.

Or. it

Pakeitimas 37
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Intensyviai propaguojant ūkių 
konsultavimo sistemą paramos gavėjai 
daugiau sužino apie visas išmokas, kurias 
jie gali gauti naudodamiesi ta sistema.

Or. ro

Pakeitimas 38
Luís Paulo Alves

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, atsižvelgiant į turimas
biudžeto lėšas. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.
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Or. pt

Pakeitimas 39
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurios pateikia 
daugiau nei vieną kaimo plėtros 
programą, gali sumas, nepanaudotas iki 
kitų metų gruodžio 31 d. vykdant vienos 
ar daugiau kaimo plėtros programų 
biudžetinį įsipareigojimą, įskaityti 
sumoms, išleistoms po tos datos pagal 
kitas kaimo plėtros programas, padengti. 
Jei sumos po tokio įskaitymo lieka 
nepanaudotos, jos apmokestinamos, kad 
proporcingai atitiktų kaimo plėtros 
programas, kurių nepanaudotos lėšos 
buvo užregistruotos.

Or. pt

Pakeitimas 40
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

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.

Išbraukta.
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Or. pt

Pakeitimas 41
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus ar Sutarties 
287 straipsnį valstybių narių atliekamų 
patikrų ir patikrų, organizuojamų pagal 
Sutarties 322 straipsnį arba grindžiamų 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2185/9639, 
Komisija gali valstybėse narėse atlikti 
patikras vietoje siekdama visų pirma 
patikrinti:

Nepažeisdama pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus ar Sutarties 
287 straipsnį valstybių narių atliekamų 
patikrų ir patikrų, organizuojamų pagal 
Sutarties 322 straipsnį arba grindžiamų 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2185/9639, 
Komisija išskirtinėmis aplinkybėmis gali 
valstybėse narėse atlikti patikras vietoje 
siekdama visų pirma patikrinti:

Or. en

Pakeitimas 42
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rečiau atlieka patikras vietoje 
tose valstybėse narėse, kurių sertifikavimo 
įstaigos nuomonėje atsižvelgiant į 
pagrindinių sandorių teisėtumą ir 
tvarkingumą nurodoma, kad klaida yra 
priimtino lygio.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos vietoje atliekamų patikrų skaičių reikėtų mažinti, kai atlikus teisėtumo ir 
tvarkingumo auditą nurodoma, kad klaidos yra priimtino lygio; tikimasi, kad dėl to sumažės 
su tokiomis patikromis susijusių išlaidų. 
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Pakeitimas 43
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tačiau jei dėl su atitinkama valstybe 
nare nesusijusių priežasčių sumų buvo 
neįmanoma susigrąžinti per pirmoje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį ir jeigu 
susigrąžintina suma viršija 1 mln. EUR, 
Komisija valstybės narės prašymu gali šį 
terminą pratęsti ne ilgiau kaip 50 proc. 
pradinio termino trukmės.

Or. en

Pakeitimas 44
Luís Paulo Alves

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 ne vėliau kaip 
per 24 mėnesius po to, kai kompetentinga 
nacionalinė institucija priima sprendimą 
dėl susigrąžintinų sumų remdamasi 
galutine kontrolės ataskaita ar panašiu 
dokumentu pagal taikytinus teisės aktus ir 
atitinkamas sumas registruoja mokėjimo 
agentūros skolininkų knygoje.

Or. pt

Pakeitimas 45
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, finansinės nesusigrąžinimo 
pasekmės tenka atitinkamai valstybei narei, 
nepažeidžiant reikalavimo, kad valstybė 
narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą 
pagal 60 straipsnį.

Jei suma nesusigrąžinama per ketverius 
metus nuo susigrąžinimo prašymo datos 
arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai 
susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam 
teismui, 50 proc. finansinių 
nesusigrąžinimo pasekmių tenka 
atitinkamai valstybei narei ir 50 proc. 
Sąjungos biudžetui, nepažeidžiant 
reikalavimo, kad valstybė narė turi tęsti 
susigrąžinimo procedūrą pagal 60 straipsnį.

Or. pt

Pakeitimas 46
Giommaria Uggias

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 ir proporcingas 
valdymo ir kontrolės sistemas, 
grindžiamas rizika ir lanksčiai 
pritaikomas pagal paskirties regionų 
poreikius. Kiekvienai valstybei narei tenka 
pareiga, pasitelkiant nacionalinę 
koordinavimo įstaigą, pritaikyti valdymo 
ir kontrolės sistemą atsižvelgiant į regionų 
ypatumus ir remiantis mokėjimo agentūrų 
pranešimais pagal 7 straipsnio 3 dalį.

Or. it
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Pakeitimas 47
Seán Kelly

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 
ir didžiausių, normą. Vietoje atliekamų 
patikrų skaičius mažinamas atsižvelgiant į 
riziką ir siekiant sumažinti valdžios 
institucijų ir ūkininkų administracinę 
naštą.

Or. en

Pakeitimas 48
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamais atvejais, į integruotąją 
sistemą įtraukiama gyvūnų identifikavimo 
ir registravimo sistema, sukurta remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1760/200042 ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200443.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sunkumus įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 21/2004, jis neturėtų priklausyti 
integruotai administravimo ir kontrolės sistemai.
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Pakeitimas 49
Giommaria Uggias

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 xxxx/yyyy III antraštinės 
dalies 2 skyriuje nurodytos išmokos 
(tiesioginės išmokos) ir 75 proc. už 
paramą, suteiktą kaimo plėtrai, kaip 
numatyta 68 straipsnio 2 dalyje, prieš tai 
atlikusios 61 straipsnio 1 dalyje numatytas 
administracines patikras. Procentinė dalis 
vienoda visiems vienkartinės ar 
daugkartinės paramos gavėjams.

Or. it

Pakeitimas 50
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali sukurti 
išankstinio perspėjimo sistemą, kuri 
padėtų reikalavimų neatitinkantiems 
gavėjams pašalinti pažeidimus prieš 
taikant bet kokias administracines 
nuobaudas. Jeigu valstybė narė 
nusprendžia pasinaudoti šia teise, 
kompetentinga institucija nusiunčia 
paramos gavėjui pirmąjį įspėjamąjį laišką, 
kuriuo praneša apie aptiktą pažeidimą ir 
pareigą imtis taisomųjų priemonių. Kitais 
metais kompetentinga institucija imasi ir 
veiksmų, reikalingų norint patikrinti, ar 
paramos gavėjas ištaisė neatitikties 
padarinius.
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Ši perspėjimo sistema taikoma tiktai tuo 
atveju, jeigu pažeidimas padaromas pirmą 
kartą, jis nelaikomas „sunkiu“, o jo 
„mastas“ jokiu būdu neperžengia 
taisykles pažeidusio paramos gavėjo ūkio 
ribų pagal 99a straipsnyje nustatytus 
kriterijus.

Or. it

Pakeitimas 51
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios sistemos ir visų pirma pagal 2008 m. 
liepos 15 d. Tarybos direktyvą 2008/71/EB 
dėl kiaulių identifikavimo ir 
registravimo46 ir reglamentus (EB) 
Nr. 1760/2000 bei (EB) Nr. 21/2004 
sukurta gyvulių identifikavimo ir 
registravimo sistema turi būti 
suderinamos su šio reglamento V 
antraštinės dalies II skyriuje nurodyta 
integruotąja sistema.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sunkumus įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 21/2004, jis neturėtų priklausyti 
integruotai administravimo ir kontrolės sistemai.

Pakeitimas 52
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kitais metais kompetentinga institucija 
atrinktų gavėjų grupės atžvilgiu imasi 
veiksmų, reikalingų patikrinti, ar jie 
ištaisė buvusias neatitiktis. Apie aptiktą 
neatitiktį ir įpareigojimą imtis taisomųjų 
veiksmų pranešama gavėjui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, Europos Komisija pasiūlė gerą sprendimą atsisakyti tolesnių patikrų 
nustačius nedidelius pažeidimus. Vis dėlto kalbant apie sprendimą atliekant patikras, kurioms 
taikoma de minimis taisyklė, apsiriboti atrinktais paramos gavėjais (imtimi), manome, kad 
siekiant supaprastinimo reikėtų visiškai atsisakyti pažeidimų, kuriems taikoma de minimis
taisyklė, pakartotinų patikrų.

Pakeitimas 53
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nesuprantu, kodėl Komisija padarė šį pakeitimą (padidino nuo 10 iki 25 proc.). Pagal 
galiojantį reglamentą (Reglamento (EB) Nr. 73/2009 25 straipsnį) valstybėms narėms 
leidžiama pasilikti 25 proc. sumos, kuri susidarė sumažinus išmokas.
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