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Pakeitimas 215
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Siekdamos užtikrinti didesnę 
atskaitomybę ir skaidrumą, susijusius su 
parama, teikiama EŽŪFKP ir EŽŪGF 
lėšomis, valstybės narės turėtų rinkti 
papildomą informaciją apie nuosavybės 
struktūras, naudodamosi integruota 
administravimo ir kontrolės sistema. 
Siekdamos palengvinti žemės 
koncentracijos ir nuosavybės struktūrų 
stebėseną ir galimų interesų konfliktų, 
korupcijos ir nesąžiningo elgesio tyrimą, 
paramos gavėjos prireikus turėtų nurodyti 
savo patronuojančiosios įmonės ar 
įmonių tapatybę. Pareiškėjams turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos, kad būtų 
sumažinta jiems tenkanti administracinė 
našta, pvz., jiems turėtų būti pateikiamos 
iš anksto užpildytos paraiškų formos ir 
suteikiama prieiga prie atitinkamų 
duomenų.

Or. en



AM\1215876LT.docx PE658.379v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

14.10.2020 A8-0199/216

Pakeitimas 216
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66a) Atsižvelgiant į Europos 
Parlamento reikalavimus1a užtikrinti 
didesnį žemės ūkio paskirties žemės ir 
žemės koncentracijos, kuri daro poveikį 
ūkininkų prieigai prie žemės, paskirstymo 
skaidrumą ir į Ombudsmeno1b ir Audito 
Rūmų nuomones dėl būtinybės daugiau 
dėmesio skirti nuosavybės struktūroms, 
susijusioms su BŽŪP paramos gavėjais, 
atsižvelgiant į galimą sukčiavimą ir 
piktnaudžiavimą ES lėšomis, ir į tai, kad 
turimi statistiniai duomenys1c atskleidžia 
ribotą informaciją apie ūkių nuosavybę ir 
kontrolę; Siekiant palengvinti valdžios 
institucijų vykdomą žemės grobimo ir 
žemės koncentracijos stebėseną ir 
užtikrinti didesnę atskaitomybę ir 
skaidrumą, susijusius su parama, 
teikiama EŽŪFKP ir EŽŪGF lėšomis, 
galimybė susipažinti su informacija apie 
nuosavybės struktūras turėtų būti suteikta 
ir visuomenei. Galimybė nustatyti 
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patronuojančias įmones prireikus taip pat 
turėtų būti suteikta panaudojant BŽŪP 
lėšų gavėjų sąrašą, kurį ex post paskelbia 
valstybė narė. Tai reikšmingai padėtų 
vykdyti nuosavybės struktūrų stebėseną ir 
palengvintų galimų interesų konfliktų, 
korupcijos ir nesąžiningo elgesio tyrimą.
__________________
1a Europos Parlamento ataskaita dėl 
žemės ūkio paskirties žemės Europos 
Sąjungoje koncentracijos padėties 
(2016/2141(INI)).
1b Europos ombudsmeno sprendimas 
byloje 1782/2019/EWM.
1c Reglamentas dėl integruotos ūkių 
statistikos 2018/1091.

Or. en
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Pakeitimas 217
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindiniai Sąjungos reikalavimai 
– Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] ir šiame 
reglamente nustatyti reikalavimai.

c) pagrindiniai Sąjungos reikalavimai 
– Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų], šiame 
reglamente, Reglamente (ES) 2018/1046 
(Finansiniame reglamente) ir Direktyvoje 
2014/24/ES (Viešųjų pirkimų direktyvoje) 
nustatyti reikalavimai.

Or. en
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Pakeitimas 218
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė sumažina savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių:

Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 
savo konstitucines nuostatas, sumažina 
savo akredituotų mokėjimo agentūrų 
skaičių:

Or. en
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Pakeitimas 219
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki vienos agentūros, 
administruojančios tiek EŽŪGF, tiek 
EŽŪFKP lėšas.

b) iki vienos agentūros, 
administruojančios tiek EŽŪGF, tiek 
EŽŪFKP lėšas, kai yra tik nacionalinė 
agentūra.

Or. en
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Pakeitimas 220
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai 
pateikia:

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 (toliau – Finansinis 
reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 
siekiant užtikrinti teisėtumą ir 
tvarkingumą, už akredituotą mokėjimo 
agentūrą atsakingas asmuo iki metų, 
einančių po atitinkamų finansinių metų, 
vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia 
šią informaciją:

Or. en
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Pakeitimas 221
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) metinę galutinių audito ataskaitų 
ir atliktų patikrinimų, įskaitant jų 
rezultatus, santrauką;

Or. en
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Pakeitimas 222
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Koordinavimo įstaigos

1. Jeigu valstybėje narėje akredituota 
daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, ta 
valstybė narė paskiria viešąją 
koordinavimo įstaigą, kuriai paveda šias 
užduotis:
a) surinkti dokumentus, duomenis ir 
informaciją, kurie turi būti teikiami 
Komisijai, ir nusiųsti šią informaciją 
Komisijai;
b) imtis veiksmų arba juos 
koordinuoti siekiant pašalinti bendro 
pobūdžio trūkumus ir Komisiją nuolat 
informuoti apie šiuos veiksmus, taip pat 
tolesnę tų veiksmų eigą;
c) užtikrinti nuoseklų Sąjungos 
taisyklių taikymą.
Koordinavimo įstaigai valstybė narė 
suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos 
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pastraipos a punkte nurodytos finansinės 
informacijos tvarkymo.
8 straipsnio 3 dalyje ir 3a dalyje nurodyti 
dokumentai, duomenys ir informacija, 
pateikti mokėjimo agentūrų ir 
koordinavimo įstaigos, įtraukiami į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
tvirtinančiosios įstaigos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodami kartu su visus 
tuos dokumentus apimančiu valdymo 
pareiškimu.

Or. en
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Pakeitimas 223
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis 39 straipsnis

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų 

stebėseną

Išmokų mokėjimo sustabdymas ir jų 
sumažinimas atsižvelgiant į daugiametę 

veiklos rezultatų stebėseną

1. Jei vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų tikslų, 
kurių įgyvendinimo stebėsena vykdoma 
pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 
straipsnį, arba jų siekiama nepakankamai, 
Komisija gali paprašyti, kad atitinkama 
valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų 
veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame 
nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir 
kuris nustatomas konsultuojantis su 
Komisija.

1. Jei vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
tarpinių rezultatų rodiklių arba jų siekiant 
nedaroma pakankamos pažangos ir jeigu 
nustatoma, kad pranešta vieno ar kelių 
rezultato rodiklių, kurių įgyvendinimo 
stebėsena vykdoma pagal Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 115 ir 116 straipsnį, reikšmė 
daugiau kaip 25 % mažesnė už tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamas reikšmes, 
valstybė narė pateikia paaiškinimą, kodėl 
atsirado toks trūkumas, prieš peržiūros 
posėdį, nurodytą to reglamento 122 
straipsnyje.
Jei atitinkama valstybė narė negali 
pateikti paaiškinimo, kodėl atsirado toks 
trūkumas, Komisija peržiūros posėdžio 
metu gali paprašyti, kad atitinkama 
valstybė narė, konsultuodamasi su 
Komisija, parengtų ir nustatytų veiksmų 
planą ir jį įgyvendintų.

Atitinkama valstybė narė per tris 
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mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija 
paskelbė savo prašymą, pateikia Komisijai 
antroje pastraipoje nurodytą veiksmų 
planą, įskaitant būtinus taisomuosius 
veiksmus ir numatytą to plano 
įgyvendinimo terminą. Tame veiksmų 
plane turi būti aiškiai nurodyti 
intervenciniai veiksmai, susiję su 
rezultatų rodikliais, kurių trūkumas buvo 
nustatytas. Komisija raštu praneša 
atitinkamai valstybei narei, kad ji priima 
pateiktą veiksmų planą, arba išsiunčia 
atitinkamai valstybei narei prašymą atlikti 
plano pakeitimus. Atitinkama valstybė 
narė laikosi Komisijos patvirtinto veiksmų 
plano ir numatyto jo įgyvendinimo 
termino.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl 
veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kad būtų nustatyti šioje dalyje nurodyti 
veiksmų planai, Komisija pagal 100 
straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais papildo šį reglamentą, išdėstydama 
išsamesnes taisykles dėl tų veiksmų planų 
elementų, visų pirma įskaitant pažangos 
rodiklių apibrėžtį ir tų planų sudarymo 
tvarką.

2. Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

2. Jei atitinkama valstybė narė 
nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje 
nurodyto veiksmų plano arba jei tos 
valstybės narės pateikto veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija, pasitarusi su atitinkama 
valstybe nare ir suteikusi jai galimybę 
atsakyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų 
laikotarpį, gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas. Jei atitinkama valstybė narė 
atsakė ir pateikė savo pastabas, o 
Komisija nusprendė, kad šių pastabų 
nepakanka, Komisija prireikus ir 
vėliausiai iki tada, kai yra priimamas 
įgyvendinimo aktas, pateikia pagrindimą, 
kodėl pateiktų pastabų nepakako. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.
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Prieš pradėdama sustabdymo procedūrą 
pagal šį straipsnį, Komisija atsižvelgia į 
veiksmų planui įvykdyti nurodytą 
laikotarpį. Komisija taip pat atsižvelgia į 
nenugalimos jėgos atvejus ir dideles 
socialines ir ekonomines krizes, kurios 
galėjo sutrukdyti valstybei narei tinkamai 
įgyvendinti savo veiksmų planą ir, be kita 
ko, pasiekti atitinkamas tarpines reikšmes.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su 
intervencinėmis priemonėmis, kurioms 
turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. 
Komisija kompensuoja sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti 
pakankama pažanga siekiant tikslų. Jei 
situacija neištaisoma iki nacionalinio 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pabaigos, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui 
sumažinama atitinkamai valstybei narei 
skirta suma, kurios mokėjimas sustabdytas.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su 
intervencinėmis priemonėmis, kurioms 
turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. 
Komisija kompensuoja sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti 
pakankama pažanga siekiant rezultatų 
rodiklių tarpinių reikšmių ir nustatytų 
verčių. Šiame straipsnyje „patenkinama 
pažanga“ reiškia, kad atitinkama valstybė 
narė įgyvendino veiksmų planą ir pasiekė 
tarpinius rodiklius, o pranešta atitinkamų 
rezultatų rodiklių reikšmė yra mažiau 
kaip 25 % mažesnė už tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamą reikšmę.
Atitinkama valstybė narė gali 
savanoriškai pranešti Komisijai apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų 
planą biudžetiniais metais, kad Komisija 
galėtų įvertinti pažangą, padarytą siekiant 
tarpinių rodiklių. Jei valstybė narė gali 
įrodyti, kad trūkumas, dėl kurio sumos 
buvo suspenduotos, biudžetiniais metais 
yra sumažinamas iki mažiau kaip 
25 proc., sustabdytos sumos yra 
grąžinamos.
Jei situacija neištaisoma iki nacionalinio 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pabaigos, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui 
sumažinama atitinkamai valstybei narei 
skirta suma, kurios mokėjimas 
sustabdytas.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
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įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų 
stebėseną, sąlygą.

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų 
stebėseną, sąlygą.

3. 1 ir 2 dalyse numatyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

3. 1 ir 2 dalyse numatyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir paprašo 
per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
atsakymą.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir paprašo 
per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
atsakymą.

Or. en
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RENEW frakcijos vardu
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PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendra žemės ūkio politika. Finansavimas, administravimas ir priežiūra
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis 40 straipsnis

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į valdymo sistemų trūkumus

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į valdymo sistemų trūkumus

1. Jei nustatoma didelių valdymo 
sistemų veikimo trūkumų, Komisija gali 
paprašyti, kad atitinkama valstybė narė 
imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal 
veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

1. Jei mokėjimo agentūros valdymo 
deklaracijoje, tvirtinančiosios įstaigos 
nuomonėje arba per Komisijos 
patikrinimus, atliekamus pagal 47 
straipsnį, nustatoma didelių valdymo 
sistemų veikimo trūkumų ir jie yra 
nurodomi, Komisija paprašo, kad 
atitinkama valstybė narė per du mėnesius 
nuo prašymo pateikimo pateiktų atsakymą 
ir pakomentuotų nustatytus faktus, kad 
Komisija galėtų įvertinti taisomųjų 
veiksmų ir, prireikus, veiksmų plano 
poreikį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, 
Komisija prireikus paprašo, kad 
atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai 
ir kuris nustatomas konsultuojantis su 
Komisija.
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Atitinkama valstybė narė per tris 
mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija 
paskelbė savo prašymą, pateikia Komisijai 
pirmoje pastraipoje nurodytą veiksmų 
planą, įskaitant būtinus taisomuosius 
veiksmus ir numatytą to plano 
įgyvendinimo terminą. Komisija raštu 
praneša atitinkamai valstybei narei, kad ji 
priima pateiktą veiksmų planą, arba 
išsiunčia atitinkamai valstybei narei 
prašymą atlikti plano pakeitimus. 
Atitinkama valstybė narė laikosi 
Komisijos patvirtinto veiksmų plano ir 
numatyto jo įgyvendinimo termino.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija pagal 100 straipsnį gali priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį 
reglamentą, išdėstydama išsamesnes 
taisykles dėl šioje dalyje nurodytų veiksmų 
planų elementų ir tų planų parengimo 
tvarkos.

2. Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

2. Jei valstybės narės nepateikia arba 
be jokio pagrindo neįgyvendina šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto veiksmų plano 
arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakanka padėčiai ištaisyti, arba jei jis 
nebuvo taikomas pagal toje dalyje 
nurodytą rašytinį Komisijos prašymą, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais 
įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija 
dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos 
tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais tas laikotarpis 
pratęsiamas papildomais laikotarpiais, 
kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. 
Į sumas, kurių mokėjimas buvo 

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais 
įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija 
dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos 
tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais tas laikotarpis 
pratęsiamas papildomais laikotarpiais, 
kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. 
Į sumas, kurių mokėjimas buvo 
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sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 
straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 
straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

3. Šiame straipsnyje numatyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.
Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus Komisija atitinkamą 
valstybę narę informuoja apie savo 
ketinimą ir paprašo per tam tikrą laikotarpį, 
kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, 
pateikti savo atsakymą.

3. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus Komisija atitinkamą 
valstybę narę informuoja apie savo 
ketinimą ir paprašo per tam tikrą laikotarpį, 
kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, 
pateikti savo atsakymą. Jei atitinkama 
valstybė narė atsakė ir pateikė savo 
pastabas, o Komisija nusprendė, kad šių 
pastabų nepakanka, Komisija prireikus ir 
vėliausiai iki tada, kai yra priimamas 
įgyvendinimo aktas, pateikia pagrindimą, 
kodėl pateiktų pastabų nepakako.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės 
išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos 
tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal 
šios dalies pirmą pastraipą priimtus 
įgyvendinimo aktus.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės 
išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos 
tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal 1 
dalies trečią pastraipą priimtus 
deleguotuosius aktus.
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