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Pakeitimas 208
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų 
būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, keliant darbo standartus, 
kovojant su klimato kaita ir prie jos 
prisitaikant, o laboratorijose atliekamų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus 
pritaikant ir perkeliant juos į dirbamus 
laukus ir rinkas. Be to, vykdant BŽŪP 
turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams 
rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio 
gamybos ir kaimo plėtros;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Pakeitimas 209
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) 2020 m. gegužės 20 d. paskelbtame 
Komisijos komunikate „Sąžininga, sveika 
ir aplinkai palanki maisto sistema pagal 
strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ nurodoma, 
kaip svarbu užtikrinti, kad būtų paisoma 
Europos socialinių teisių ramsčiu 
įtvirtintų svarbiausių principų. Siekiant 
sukurti sąžiningas, patikimas ir tvarias 
maisto sistemas bus itin svarbu atsižvelgti 
į darbuotojų socialinę apsaugą, darbo ir 
būsto sąlygas, sveikatos apsaugą ir saugą. 
BŽŪP turėtų būti viena iš priemonių 
skatinti įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslus;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Pakeitimas 210
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos 
nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas paramos gavėjams įvairiose 
valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatytos tam tikros bendros 
taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi 
kontrolės ir nuobaudų;

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis užtikrinant, kad išmokomis būtų 
pasiekiamas aukštas tvarumo lygis, ir 
užtikrinant vienodas sąlygas ūkininkams jų 
valstybėje narėje ir skirtingose valstybėse 
narėse, ypač pagal su socialine sritimi, 
aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, 
taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata 
ir gyvūnų gerove susijusius klausimus. Tai 
reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos 
sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti 
vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti 
taikomos nuobaudos. Siekiant užtikrinti 
tokias vienodas sąlygas paramos gavėjams 
įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos 
lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros 
bendros taisyklės dėl paramos sąlygų 
laikymosi, kontrolės ir nuobaudų dėl 
reikalavimų nesilaikymo;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Pakeitimas 211
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 Paramos sąlygų kontrolės sistema 84 Paramos sąlygų kontrolės sistema

1. 1.

Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, 
siekdamos užtikrinti, kad Reglamento (ES) 
…/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje ir Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyriuje bei atitinkamai 
Reglamento (ES) 229/2013 IV skyriuje 
nurodytos paramos gavėjai laikytųsi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų.

Valstybės narės sukuria kontrolės sistemą, 
siekdamos užtikrinti, kad šie paramos 
gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytų įpareigojimų:

a) paramos gavėjai, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies II 
skyrių;
b) paramos gavėjai, kurie gauna 
metines priemokas, numatytas 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 65, 66 ir 67 
straipsniuose;
c) paramos gavėjai, kurie gauna 
paramą pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento 
(ES) 229/2013 IV skyrių.

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali 
naudoti savo turimas kontrolės ir 

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali 
naudoti savo turimas kontrolės ir 
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administravimo sistemas. administravimo sistemas.

Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Siekdamos užtikrinti pagal atitinkamas 
kolektyvines darbo sutartis ir pagal 
nacionalinio, Sąjungos bei tarptautinio 
lygmenų socialinę ir darbo teisę taikytinų 
darbo ir įdarbinimo sąlygų laikymąsi, 
valstybės narės užtikrina kompetentingų 
nacionalinių institucijų, atsakingų už 
pirmoje pastraipoje nurodytas darbo 
inspekcijas ir kontrolės sistemą, 
bendradarbiavimą. Tarpvalstybiniais 
atvejais taip pat užtikrinamas 
koordinavimas ir bendradarbiavimas su 
Europos darbo institucija (EDI), kurios 
veikimas reglamentuojamas 2019 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2019/1149.

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

2. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

2. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) reikalavimas – kiekvienas 
atitinkamame akte nurodytas ir iš esmės 
nuo visų kitų to paties akto reikalavimų 
besiskiriantis atskiras pagal Sąjungos teisę 
teisės aktais nustatytas valdymo 
reikalavimas, minimas Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje;

a) reikalavimas – kiekvienas 
atitinkamame akte nurodytas ir iš esmės 
nuo visų kitų to paties akto reikalavimų 
besiskiriantis atskiras pagal Sąjungos teisę 
teisės aktais nustatytas valdymo 
reikalavimas, minimas Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje;

b) aktas – Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje nurodyta direktyva ir 
reglamentas.

b) aktas – Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje nurodyta direktyva ir 
reglamentas;
ba) kartotinis reikalavimų 
nesilaikymas – to paties reikalavimo arba 
standarto nesilaikymas, nustatytas 
daugiau kaip vieną kartą, jeigu paramos 
gavėjas buvo informuotas apie ankstesnį 
reikalavimų nesilaikymo atvejį ir tuo 
atveju jis turėjo galimybę imtis būtinųjų 
priemonių tam ankstesniam reikalavimų 
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nesilaikymui nutraukti.
3. Taikydamos 1 dalyje nurodytą 
savo kontrolės sistemą valstybės narės:

3. Siekdamos įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytus įsipareigojimus kontrolės 
srityje, valstybės narės:

a) į ją įtraukia patikras vietoje, kad 
patikrintų, ar paramos gavėjai laikosi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų;

a) į ją įtraukia patikras vietoje, kad 
patikrintų, ar paramos gavėjai laikosi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų;

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje;

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje;

c) atlikdamos a punkte nurodytas 
patikras vietoje, prireikus gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistemą;

c) atlikdamos a punkte nurodytas 
patikras vietoje, prireikus ir kai įmanoma, 
gali naudoti nuotolinių stebėjimų arba 
žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės 
sistemą, ir
ca) įdiegia išankstinio įspėjimo 
sistemą;

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį 
ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

da) nustato, kad, tikrinant, kaip 
paramos gavėjai laikosi atitinkamose 
kolektyvinėse darbo sutartyse ir 
nacionalinio, Sąjungos bei tarptautinio 
lygmenų socialinėje ir darbo teisėje 
nurodytų taikytinų darbo ir įdarbinimo 
sąlygų, remiantis [Reglamentu dėl BŽŪP 
strateginių planų], į d punkte nurodytą 
kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 
10% Reglamento (ES) …/... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] III 
antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
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nurodytos paramos gavėjų.
3a. Valstybės narės nustato šio 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų 
patikrų, kurios turi būti kasmet 
atliekamos remiantis rizikos analize, 
kontrolinę imtį, kuriai jos gali taikyti 
svorinius daugiklius ir atsitiktinumo 
komponentą, ir užtikrina, kad į kontrolinę 
imtį patektų ne mažiau kaip 1 % 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos 
paramos gavėjų.
3b. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
supaprastinto patikrinimo ūkininkams, 
kurie dalyvauja Reglamento .../... [BŽŪP 
strateginių planų reglamentas] 25 
straipsnyje nurodytose programose.
3c. Priimdama įgyvendinimo aktus 
Komisija nustato taisykles dėl šiame 
straipsnyje nurodytų patikrų, įskaitant 
taisykles, kuriomis užtikrinama, kad 
vykdant rizikos analizę būtų atsižvelgta į 
šiuos veiksnius:
a) ūkininkų dalyvavimą ūkių 
konsultacijų sistemoje, nustatytoje 
Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] 13 straipsnyje;
b) ūkininkų dalyvavimą sertifikavimo 
sistemoje, nustatytoje Reglamento (ES) 
.../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 12 straipsnio 3a dalyje, kai 
Reglamentas apima atitinkamus 
reikalavimus ir standartus.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. [191 pakeit.]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Pakeitimas 212
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato 
administracinių nuobaudų taikymo sistemą 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 11 straipsnyje 
nurodytiems paramos gavėjams, kurie bet 
kuriuo laiku atitinkamais kalendoriniais 
metais nesilaiko to reglamento III 
antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nustatytų su paramos sąlygomis susijusių 
taisyklių (toliau – nuobaudų sistema).

1. Valstybės narės nustato 
administracinių nuobaudų taikymo sistemą 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 11 straipsnyje 
nurodytiems paramos gavėjams, kurie bet 
kuriuo laiku atitinkamais kalendoriniais 
metais nesilaiko to reglamento III 
antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nustatytų su paramos sąlygomis susijusių 
taisyklių (toliau – nuobaudų sistema).

Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje 
nurodytos administracinės nuobaudos 
taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų 
nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, 
dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas ir jei 
tenkinama viena arba abi šios papildomos 
sąlygos:

Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje 
nurodytos administracinės nuobaudos 
taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų 
nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, 
dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas 
paramos gavėjas, rezultatas ir jei 
tenkinama viena, dvi arba visos šios 
papildomos sąlygos:

a) reikalavimų nesilaikymas yra 
susijęs su paramos gavėjo vykdoma žemės 
ūkio veikla;

a) reikalavimų nesilaikymas yra 
susijęs su paramos gavėjo vykdoma žemės 
ūkio veikla;

b) tai susiję su paramos gavėjo valdos 
plotu.

b) tai susiję su paramos gavėjo valdos 
plotu;
ba) reikalavimų nesilaikymas turi 
poveikį paramos gavėjo įdarbintų 
darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygoms.

Tačiau miško plotų atveju pirmoje 
pastraipoje nurodyta administracinė 
nuobauda netaikoma, jeigu nėra paprašyta 
paramos atitinkamam plotui pagal 

Tačiau miško plotų atveju pirmoje 
pastraipoje nurodyta administracinė 
nuobauda netaikoma, jeigu nėra paprašyta 
paramos atitinkamam plotui pagal 
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Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 65 ir 66 
straipsnius.

Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 65 ir 66 
straipsnius.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Pakeitimas 213
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies a punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis punktas netaikomas darbdavio 
įpareigojimams, nurodytiems Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] XX straipsnyje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Pakeitimas
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 Nuobaudos dydžio apskaičiavimas 86 Nuobaudos dydžio apskaičiavimas

1. Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje numatytos administracinės 
nuobaudos yra to reglamento tame 
skyriuje išvardytų išmokų, kurios 
atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais skiriamos arba 
numatytos skirti atitinkamam paramos 
gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis 
pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, 
kuriais reikalavimų nesilaikymas 
nustatytas, sumažinimas arba visos sumos 
neskyrimas.

1. Administracinės nuobaudos yra 84 
straipsnio 1 dalyje išvardytų išmokų, 
kurios atitinkamais kalendoriniais metais 
arba atitinkamais metais skiriamos arba 
numatytos skirti atitinkamam paramos 
gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis 
pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, 
kuriais reikalavimų nesilaikymas 
nustatytas, sumažinimas arba visos sumos 
neskyrimas.

Apskaičiuojant to sumažinimo ir 
neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto 
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, 
pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos 
nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos 
ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse 
nustatytus kriterijus.

Apskaičiuojant to sumažinimo ir 
neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto 
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, 
pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos 
nuobaudos yra veiksmingos, atgrasomos ir 
proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 
3 dalyse nustatytus kriterijus.
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2. Jei reikalavimų nesilaikoma dėl 
aplaidumo, išmokos sumažinimo 
procentinis dydis paprastai neviršija 3 % 
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos.

2. Jei reikalavimų nesilaikoma dėl 
aplaidumo, išmokos sumažinimo 
procentinis dydis paprastai neviršija 3 % 
bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
išmokų sumos. Sumažinimo dydis 
nustatomas įvertinus reikalavimų 
nesilaikymo atvejo sunkumą, remiantis 
šio straipsnio 1 dalyje nustatytais 
kriterijais.

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę 
patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės 
nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas 
nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą 
pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Valstybės narės įdiegia ir naudoja 84 
straipsnio 3 dalyje nurodytą išankstinio 
įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą 
kartą nutinkančiais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į 
mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir 
pastovumą, nėra pagrindas sumažinti 
išmoką ar jos neskirti. Atitinkama 
institucija praneša paramos gavėjui apie 
pareigą imtis taisomųjų veiksmų ir 
pasiūlo taisomąsias priemones, kurių 
reikėtų imtis siekiant panaikinti 
reikalavimų nesilaikymą. Jei atliekant 
vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus 
iš eilės nustatoma, kad reikalavimų 
nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas 
pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline 
tvarka.

Tačiau reikalavimų nesilaikymo atvejais, 
dėl kurių kyla tiesioginis pavojus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, išmoka 
visada sumažinama arba neskiriama.

Tačiau reikalavimų nesilaikymo atvejais, 
dėl kurių kyla tiesioginis pavojus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, išmoka 
visada sumažinama arba neskiriama.

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos 
gavėjams valstybės narės gali numatyti 
privalomus mokymus pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 1 
skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą.

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos 
gavėjams valstybės narės gali numatyti 
privalomus mokymus pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 1 
skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą.

2a. Nepaisant 2 dalies nuostatų, jeigu 
dėl aplaidumo nesilaikoma kolektyvinėse 
sutartyse ir nacionalinio, Sąjungos bei 
tarptautinio lygmenų socialinėje ir darbo 
teisėje įtvirtintų taikytinų darbo ir 
įdarbinimo sąlygų, kaip nurodyta 
Reglamente (ES).../... [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų], darbdaviai 
pagal nacionalinę teisę ir praktiką kuo 
greičiau panaikina pažeidimą ir atitaiso 
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žalą, priešingu atveju bendra šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų mokėjimų 
suma mažinama bent 20 %. Nuobaudas 
toliau taikoma ateinančius kalendorinius 
metus, kol pažeidimas panaikinamas, o 
žala atitaisoma.

3. Pakartotinio pažeidimo atveju 
taikomas didesnis sumažinimo procentinis 
dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą 
kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų 
nesilaikymą dėl aplaidumo.

3. Pakartotinio reikalavimų 
nesilaikymo atveju paprastai taikomas 
sumažinimo procentinis dydis yra 10 % 
bendros 1 dalyje nurodytos išmokų sumos.

Tolesnių pakartotinių pažeidimų atveju ir 
jeigu nepateikiama pagrįstų priežasčių, 
laikoma, kad paramos gavėjas ėmėsi 
tyčinių veiksmų taip, kaip apibrėžta 4 
dalyje.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas didesnis už 3 dalyje 
pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį 
procentinis dydis, išmokos gali būti net 
visiškai neskiriamos vienus ar kelerius 
kalendorinius metus.

4. Tyčinio reikalavimų nesilaikymo 
atveju taikomas ne mažesnis kaip 15 proc. 
bendros 1 dalyje nurodytos išmokų sumos 
sumažinimo procentinis dydis ir jis gali 
būti didinamas iki visiško išmokų 
mokėjimo sustabdymo vienus ar kelerius 
kalendorinius metus. Jeigu tyčia 
nesilaikoma pagal atitinkamas 
kolektyvines darbo sutartis ir pagal 
nacionalinio, Sąjungos bei tarptautinio 
lygmenų socialinę ir darbo teisę taikytinų 
darbo ir įdarbinimo sąlygų, kaip nurodyta 
Reglamente (ES).../... [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų], valstybės narės 
bendrą išmokų sumą sumažina bent 50 %. 
Priklausomai nuo tyčinio reikalavimų 
nesilaikymo atvejo sunkumo, išmokos gali 
būti mažinamos didesne procentine dalimi 
ir netgi visiškai neskiriamos vienus ar 
kelerius kalendorinius metus, kol 
pažeidimas bus panaikintas, o žala – 
atitaisyta.

5. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms ir užtikrinti veiksmingą 
bei atgrasomą nuobaudų sistemą, Komisijai 
pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuobaudų taikymo 
ir apskaičiavimo taisyklėmis.

5. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms ir užtikrinti veiksmingą 
bei atgrasomą nuobaudų sistemą, Komisijai 
pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuobaudų taikymo 
ir apskaičiavimo taisyklėmis.

Or. en
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