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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis 47 straipsnis

Komisijos atliekamos patikros Komisijos atliekamos patikros

1. Nedarant poveikio pagal 
nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus 
arba SESV 287 straipsnį valstybių narių 
atliekamoms patikroms ar patikroms, 
atliekamoms pagal SESV 322 straipsnį 
arba grindžiamoms Tarybos reglamentu 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96, Komisija 
gali valstybėse narėse atlikti patikras 
vietoje siekdama visų pirma patikrinti:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

a) administracinės praktikos 
suderinamumą su Sąjungos taisyklėmis;

a) administracinės praktikos 
suderinamumą su Sąjungos taisyklėmis;

b) ar išlaidos, kurioms taikoma 5 
straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, 
kompensuojamos taikant Reglamente (ES) 
.../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginio 
plano] nurodytas intervencines priemones, 
atitinka metinėje veiklos ataskaitoje 
nurodytą atitinkamą produktą;

b) ar išlaidos, kurioms taikoma 5 
straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, 
kompensuojamos taikant Reglamente (ES) 
.../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nurodytas intervencines priemones, 
atitinka metinėje patvirtinimo ataskaitoje 
nurodytą atitinkamą produktą;

c) ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą 
atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 
skirsnio taikymo tikslais;

c) ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą 
atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 
skirsnio taikymo tikslais;

d) ar mokėjimo agentūra atitinka 
akreditavimo kriterijus, nustatytus 8 
straipsnio 2 dalyje, ir ar valstybė narė 
teisingai taiko 8 straipsnio 5 dalies 

d) ar mokėjimo agentūra atitinka 
akreditavimo kriterijus, nustatytus 8 
straipsnio 2 dalyje, ir ar valstybė narė 
teisingai taiko 8 straipsnio 5 dalies 
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nuostatas. nuostatas;
da) ar tinkamai įgyvendinami pagal 39 ir 
40 straipsnius parengti veiksmų planai.
Siekdama užtikrinti Sąjungos finansinių 
interesų apsaugą pagal reglamento 57 
straipsnį, Komisija šios dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytas patikras išplečia ir 
jas taiko visoms intervencinėms 
priemonėms, nustatytoms Reglamente 
(ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP 
strateginių planų], jeigu valstybės narės 
valdymo ir kontrolės sistemose randama 
didelių trūkumų arba iš informacijos, 
kurią Komisija gauna pagal 8 straipsnio 3 
dalį ir 11 straipsnį, paaiškėja, kad pagal 
šio reglamento 57 straipsnio 1 dalį atliktų 
patikrų rezultatuose atsispindi didelis 
pažeidimų skaičius. Tokias išplėstines 
patikras Komisija atlieka siekdama 
patvirtinti sąlygas, kuriomis buvo atliktos 
ir patikrintos fondų finansuojamos 
operacijos, kad būtų laikomasi taikytinos 
Sąjungos teisės, ir šios išplėstinės patikros 
atliekamos tol, kol valdymo ir kontrolės 
sistemos turi didelių trūkumų arba 
nustatoma daug pažeidimų.

Asmenys, Komisijos įgalioti jos vardu 
atlikti patikras, arba Komisijos atstovai, 
veikiantys pagal jiems suteiktus 
įgaliojimus, turi galimybę susipažinti su 
buhalterinėmis knygomis ir visais kitais 
dokumentais, įskaitant dokumentus ir 
metaduomenis, sukurtus arba gautus ir 
saugomus elektroninėse laikmenose, 
susijusiais su EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojamomis išlaidomis.

Asmenys, Komisijos įgalioti jos vardu 
atlikti šioje dalyje nurodytas patikras, arba 
Komisijos atstovai, veikiantys pagal jiems 
suteiktus įgaliojimus, turi galimybę 
susipažinti su buhalterinėmis knygomis ir 
visais kitais dokumentais, įskaitant 
dokumentus ir metaduomenis, sukurtus 
arba gautus ir saugomus elektroninėse 
laikmenose, susijusiais su EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšomis finansuojamomis 
išlaidomis.

Įgaliojimai atlikti patikras neturi įtakos 
nacionalinių nuostatų, kuriose numatoma, 
kad tam tikrus veiksmus atlieka 
nacionalines teise specialiai paskirti 
atstovai, taikymui. Nedarant poveikio 
konkrečioms Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Europos Parlamento ir 
Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
nuostatoms, asmenys, Komisijos įgalioti 
veikti jos vardu, nedalyvauja, inter alia, 
namuose atliekamuose patikrinimuose arba 

Įgaliojimai atlikti šioje dalyje nurodytas 
patikras neturi įtakos nacionalinių nuostatų, 
kuriose numatoma, kad tam tikrus 
veiksmus atlieka nacionalines teise 
specialiai paskirti atstovai, taikymui. 
Nedarant poveikio konkrečioms 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Europos Parlamento ir Reglamento 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, 
asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos 
vardu, nedalyvauja, inter alia, namuose 
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oficialiose asmenų apklausose, vykdomose 
pagal atitinkamos valstybės narės teisę. 
Tačiau jie turi galimybę susipažinti su 
tokiu būdu gauta informacija.

atliekamuose patikrinimuose arba 
oficialiose asmenų apklausose, vykdomose 
pagal atitinkamos valstybės narės teisę. 
Tačiau jie turi galimybę susipažinti su 
tokiu būdu gauta informacija.

2. Komisija apie patikrą pakankamai 
iš anksto praneša atitinkamai valstybei 
narei arba valstybei narei, kurios 
teritorijoje patikra bus atliekama, ir 
organizuodama patikras atsižvelgia į 
administracinį poveikį mokėjimo 
agentūroms. Atliekant tokias patikras gali 
dalyvauti atitinkamos valstybės narės 
atstovai.

2. Komisija apie patikrą pakankamai 
iš anksto praneša atitinkamai valstybei 
narei arba valstybei narei, kurios 
teritorijoje patikra bus atliekama, ir 
organizuodama patikras atsižvelgia į 
administracinį poveikį mokėjimo 
agentūroms. Atliekant tokias patikras gali 
dalyvauti atitinkamos valstybės narės 
atstovai.

Komisijai paprašius ir valstybei narei 
sutikus, papildomas patikras ar šiame 
reglamente numatytų veiksmų tyrimus 
atlieka tos valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos. Atliekant tokias 
patikras gali dalyvauti Komisijos atstovai 
arba asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos 
vardu.

Komisijai paprašius ir valstybei narei 
sutikus, papildomas patikras ar šiame 
reglamente numatytų veiksmų tyrimus 
atlieka tos valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos. Atliekant tokias 
patikras gali dalyvauti Komisijos atstovai 
arba asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos 
vardu.

Siekdama pagerinti patikras Komisija, 
atitinkamai valstybei narei pritarus, gali 
prašyti tos valstybės narės valdžios 
institucijų pagalbos tam tikroms patikroms 
arba tyrimams atlikti.

Siekdama pagerinti patikras Komisija, 
atitinkamai valstybei narei pritarus, gali 
prašyti tos valstybės narės valdžios 
institucijų pagalbos tam tikroms patikroms 
arba tyrimams atlikti.

Or. en
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Pakeitimas 226
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Chris MacManus

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
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis 57 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga Sąjungos finansinių interesų apsauga

1. Įgyvendindamos BŽŪP valstybės 
narės priima visas būtinas teisėkūros, 
reguliavimo ir administracines nuostatas ir 
imasi visų kitų priemonių, būtinų 
veiksmingai Sąjungos finansinių interesų 
apsaugai užtikrinti. Šios nuostatos ir 
priemonės yra visų pirma susijusios su:

1. Įgyvendindamos BŽŪP valstybės 
narės laikosi taikytinų valdymo sistemų, 
priima visas būtinas teisėkūros, 
reguliavimo ir administracines nuostatas ir 
imasi visų kitų priemonių, būtinų 
veiksmingai Sąjungos finansinių interesų 
apsaugai užtikrinti, t. y., be kita ko, taiko 
35 straipsnyje nustatytus išlaidų 
tinkamumo kriterijus. Šios nuostatos ir 
priemonės yra visų pirma susijusios su:

a) fondų lėšomis finansuojamų 
veiksmų teisėtumo ir tvarkingumo 
tikrinimu;

a) fondų lėšomis finansuojamų 
veiksmų teisėtumo ir tvarkingumo 
tikrinimu, apimančiu ir paramos gavėjų 
lygmenį;

b) veiksmingu sukčiavimo 
prevencijos, vykdytinos visų pirma 
didesnės rizikos sektoriuose, kurios 
poveikis turi būti atgrasomas, užtikrinimu, 
atsižvelgiant į išlaidas toms priemonėms ir 
jų naudą bei proporcingumą;

b) veiksmingu sukčiavimo 
prevencijos, vykdytinos visų pirma 
didesnės rizikos sektoriuose, kurios 
poveikis turi būti atgrasomas, užtikrinimu, 
atsižvelgiant į išlaidas toms priemonėms ir 
jų naudą bei proporcingumą;

c) pažeidimų ir sukčiavimo c) pažeidimų ir sukčiavimo 
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prevencija, jų nustatymu ir pašalinimu; prevencija, jų nustatymu ir pašalinimu;

d) veiksmingų, atgrasomųjų ir 
proporcingų sankcijų taikymu pagal 
Sąjungos teisę arba, jei tai neįmanoma, 
pagal nacionalinę teisę ir, prireikus, tuo 
tikslu pradedamu teisminiu procesu;

d) veiksmingų, atgrasomųjų ir 
proporcingų sankcijų taikymu pagal 
Sąjungos teisę arba, jei tai neįmanoma, 
pagal nacionalinę teisę ir, prireikus, tuo 
tikslu pradedamu teisminiu procesu;

e) nepagrįstai išmokėtų lėšų 
susigrąžinimu su palūkanomis ir, prireikus, 
tuo tikslu pradedamu teisminiu procesu.

e) nepagrįstai išmokėtų lėšų 
susigrąžinimu su palūkanomis ir, prireikus, 
tuo tikslu pradedamu teisminiu procesu.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Sąjungos intervencines 
priemones reglamentuojančių Sąjungos 
teisės aktų, valstybės narės nustato 
veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
atsargumo priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad taikomos nuobaudos, kaip nurodyta 1 
dalies d punkte, būtų proporcingos ir jų 
dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo 
sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
atsargumo priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad taikomos nuobaudos, kaip nurodyta 1 
dalies d punkte, būtų proporcingos ir jų 
dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į 
nustatyto reikalavimų nesilaikymo 
sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

Valstybių narių nustatyta tvarka visų pirma 
užtikrinama, kad jokios nuobaudos 
neskiriamos, kai:

Valstybių narių nustatyta tvarka visų pirma 
užtikrinama, kad jokios nuobaudos 
neskiriamos, kai:

a) reikalavimų nesilaikoma dėl force 
majeure;

a) reikalavimų nesilaikoma dėl force 
majeure;

b) reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos 
pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam 
gali būti paskirta administracinė nuobauda;

b) reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos 
pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam 
gali būti paskirta administracinė nuobauda;

c) atitinkamas asmuo gali 
kompetentingai valdžios institucijai įrodyti, 
jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje nurodytų 
pareigų nevykdymo arba jei kompetentinga 
valdžios institucija kitais būdais įsitikina, 
kad atitinkamas asmuo nėra kaltas.

c) atitinkamas asmuo gali 
kompetentingai valdžios institucijai įrodyti, 
jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje nurodytų 
pareigų nevykdymo arba jei kompetentinga 
valdžios institucija kitais būdais įsitikina, 
kad atitinkamas asmuo nėra kaltas.

Jeigu paramos skyrimo sąlygų nesilaikoma 
dėl force majeure, paramos gavėjas išsaugo 
teisę gauti paramą.

Jeigu paramos skyrimo sąlygų nesilaikoma 
dėl force majeure, paramos gavėjas išsaugo 
teisę gauti paramą.

4. Valstybės narės nustato tvarką, 
kuria užtikrinamas veiksmingas su fondais 
susijusių skundų nagrinėjimas, ir 
Komisijos prašymu nagrinėja Komisijai 
pateiktus skundus, kurie patenka į jų BŽŪP 

4. Valstybės narės nustato tvarką, 
kuria užtikrinamas veiksmingas su fondais 
susijusių skundų nagrinėjimas, ir 
Komisijos prašymu nagrinėja Komisijai 
pateiktus skundus, kurie patenka į jų BŽŪP 
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strateginio plano taikymo sritį. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie to 
nagrinėjimo rezultatus.

strateginio plano taikymo sritį. Valstybės 
narės informuoja Komisiją apie to 
nagrinėjimo rezultatus.

Jei valstybėje narėje nustatoma trūkumų, 
susijusių su skundų nagrinėjimu ir 
tvarkymu, Komisija sukuria skundų 
nagrinėjimo mechanizmą, kurį 
įgyvendinant paramos gavėjai, susidūrę 
su nesąžiningu elgesiu arba su elgesiu, 
dėl kurio jie atsiduria nepalankioje 
padėtyje, susijusioje su viešųjų lėšų 
skyrimu arba išmokėjimu pagal 
tiesioginio arba pasidalijamojo valdymo 
principą, įskaitant sprendimus dėl viešųjų 
pirkimų, gali pateikti tiesioginius skundus 
Komisijai. Komisija užtikrina, kad būtų 
garantuojama tinkama fizinių ar juridinių 
asmenų apsauga po skundo pateikimo.

5. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie nuostatas, priimtas pagal 1 ir 
2 dalis, ir priemones, kurių imtasi jomis 
vadovaujantis.

5. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie nuostatas, priimtas pagal 1 ir 
2 dalis, ir priemones, kurių imtasi jomis 
vadovaujantis.

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato taisykles, būtinas 
siekiant vienodo šio straipsnio taikymo 
visoje Sąjungoje. Tos taisyklės gali būti 
susijusios su:

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato taisykles, būtinas 
siekiant vienodo šio straipsnio taikymo 
visoje Sąjungoje. Tos taisyklės gali būti 
susijusios su:

a) procedūromis, terminais, keitimusi 
informacija 1 ir 2 dalyje išdėstytų pareigų 
atžvilgiu;

a) procedūromis, terminais, keitimusi 
informacija 1 ir 2 dalyje išdėstytų pareigų 
atžvilgiu;

b) valstybių narių pranešimais ir 
informacija, kurie turi būti teikiami 
Komisijai dėl 3 ir 4 dalyse nustatytų 
pareigų.

b) valstybių narių pranešimais ir 
informacija, kurie turi būti teikiami 
Komisijai dėl 3 ir 4 dalyse nustatytų 
pareigų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 227
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
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno intervencinių priemonių ir 
priemonių, kaip nurodyta 63 straipsnio 2 
dalyje, gavėjo tapatybės registravimo 
sistema užtikrinama, kad būtų galima 
nustatyti visas to paties paramos gavėjo 
pateiktas paraiškas.

Kiekvieno intervencinių priemonių ir 
priemonių, kaip nurodyta 63 straipsnio 2 
dalyje, gavėjo tapatybės registravimo 
sistema užtikrinama, kad būtų galima 
nustatyti visas to paties paramos gavėjo 
pateiktas paraiškas. Ja taip pat 
užtikrinama, kad tais atvejais, kai 
paramos gavėjai priklauso Direktyvos 
2013/34/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 
11 punkte nurodytai grupei, tą grupę būtų 
galima identifikuoti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/228

Pakeitimas 228
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

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 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85 straipsnis 85 straipsnis

Su paramos sąlygomis susijusių 
administracinių nuobaudų sistema

Su paramos sąlygomis susijusių 
administracinių 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).

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 arba abi 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 b) tai susiję su paramos gavėjo valdos 
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plotu. plotu.

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

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

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytas 
savo nuobaudų sistemas valstybės narės:

2. Taikydamos 1 dalyje nurodytas 
savo nuobaudų sistemas valstybės narės:

a) į jas įtraukia administracinių 
nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, 
kai atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais žemė buvo perleista. 
Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir 
teisingu atsakomybės už reikalavimų 
nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir 
perėmėjams.

a) į jas įtraukia administracinių 
nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, 
kai atitinkamais kalendoriniais metais arba 
atitinkamais metais žemės ūkio paskirties 
žemė, žemės ūkio valda arba jos dalis 
buvo perleista. Šios taisyklės grindžiamos 
sąžiningu ir teisingu atsakomybės už 
reikalavimų nesilaikymą padalijimu 
perleidėjams ir perėmėjams.

Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios 
rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio 
paskirties žemė nustoja priklausyti 
perleidėjui.

Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios 
rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio 
paskirties žemė nustoja priklausyti 
perleidėjui.

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
100 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

b) neatsižvelgdamos į 1 dalį gali 
nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 
100 EUR arba mažiau vienam paramos 
gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, 
kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos 
imtis taisomųjų veiksmų pranešama 
paramos gavėjui;

c) nustato, kad reikalavimų 
nesilaikymo dėl force majeure atveju 
administracinė nuobauda neskiriama.

c) nustato, kad administracinė 
nuobauda neskiriama šiais atvejais:

i) reikalavimų nesilaikoma dėl force 
majeure;
ii) reikalavimų nesilaikoma dėl valdžios 
institucijos nurodymo arba
iii) reikalavimų nesilaikoma dėl 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
kitos institucijos klaidos ir šios klaidos 
pagrįstai negalėjo aptikti paramos 
gavėjas, kuriam gali būti paskirta 
administracinė nuobauda;

3. Administracinės nuobaudos 
taikymu nedaromas poveikis išlaidų, 

3. Administracinės nuobaudos 
taikymu nedaromas poveikis išlaidų, 
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kurioms ji taikoma, teisėtumui ir 
tvarkingumui.

kurioms ji taikoma, teisėtumui ir 
tvarkingumui.

Or. en
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Pakeitimas 229
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR frakcijos vardu
Chris MacManus

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 straipsnis 86 straipsnis

Nuobaudos dydžio apskaičiavimas 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 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 

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 
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nustatytus kriterijus. nustatytus kriterijus.

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. Tas 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 numato 
specialius mokymus dėl sąlygų pagal 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių 
konsultavimo sistemą; dalyvavimas tuose 
mokymuose gali būti privalomas.

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.

Tolesniais pakartotiniais reikalavimų 
nesilaikymo atvejais, jeigu atitinkamas 
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paramos gavėjas nepateikia 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.

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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Pakeitimas 230
Ulrike Müller
RENEW frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
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S&D frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
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ECR frakcijos vardu
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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
96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3–5 dalis ir šio straipsnio 2, 3 
ir 4 dalis kasmet ex post būtų skelbiami 
fondų lėšų gavėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3–5 dalis ir šio straipsnio 2, 3 
ir 4 dalis kasmet ex post būtų skelbiami 
fondų lėšų gavėjai. Tais atvejais, kai 
paramos gavėjai priklauso Direktyvos 
2013/34/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 
11 punkte nurodytai grupei, pagal 
paskelbtą informaciją tą grupę turi būti 
įmanoma identifikuoti.

Or. en


