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14.10.2020 A8-0199/265

Pakeitimas 265
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir 
turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei 
valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

(11) valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal 
pagrindinius taikytinus Sąjungos 
reikalavimus ir turėtų būti laikomasi tų 
reikalavimų bei valdymo sistemose 
nustatytos tvarkos, įskaitant valstybių 
narių prievoles, susijusias su veiksminga 
Sąjungos finansinių interesų apsauga ir 
rezultatų ataskaitų teikimu;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/266

Pakeitimas 266
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo 
modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas 
valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas 
finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų 
priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos 
gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj 
to pagal Reglamente (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 
nurodytas intervencijos rūšis valstybių 
narių išmokos turėtų būti tinkamos 
finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami 
gauti produktai ir jos atitinka taikytinus 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus;

(25) pagal BŽŪP įgyvendinimo modelio 
struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių 
narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti 
Sąjungos lėšomis turėtų priklausyti nuo 
išmokų atskiriems paramos gavėjams 
teisėtumo ir tvarkingumo. Tačiau pagal 
Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] nurodytas 
intervencijos rūšis valstybių narių išmokos 
turėtų būti tinkamos finansuoti tik jei jos 
atitinka taikytinus Sąjungos reikalavimus ir 
yra laikomasi taisyklių dėl taikytinų 
valdymo sistemų, įskaitant valstybių narių 
prievoles teikti rezultatų ataskaitas. Dėl 
dėmesio naujam į rezultatus orientuotam 
veiklos modeliui įgyvendinant BŽŪP 
neturėtų būti panaikinta valstybių narių 
pareiga tikrinti išlaidų teisėtumą ir 
tvarkingumą, siekiant užtikrinti Sąjungos 
finansinių interesų apsaugą;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/267

Pakeitimas 267
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų kiekvienais 
metais iki vasario 15 d. nusiųsti Komisijai 
metines finansines ataskaitas, audito 
santrauką ir valdymo deklaraciją. Kalbant 
apie BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų ataskaitą, valstybės narės pirmą 
kartą savo įgyvendinimo rezultatų 
ataskaitą turėtų atsiųsti antraisiais 
kalendoriniais metais po šio reglamento 
taikymo pradžios datos, o vėliau teikti ją 
kiekvienais metais. Siekiant vykdyti 
metinę veiklos rezultatų stebėseną ir 
atlikti daugiametę veiklos rezultatų 
peržiūrą, įgyvendinimo rezultatų 
ataskaitoje turėtų būti atspindėtos atliktos 
operacijos ir pažanga, padaryta siekiant 
BŽŪP nacionaliniame strateginiame 
plane nustatytų tikslų, ir kiekvienais 
metais pateikta informacija apie gautus 
produktus ir faktines išlaidas, o kas dvejus 
metus – informacija apie gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo atitinkamų 
siektinų reikšmių, kai įmanoma, joje taip 
pat turėtų būti pateikta informacija apie 
poveikį, parengta naudojant duomenis, 
nurodomus Reglamento (ES) …/… 
[BŽŪP strateginio plano reglamentas] 
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129 straipsnyje. Jeigu šie dokumentai 
nebūtų nusiųsti, todėl Komisija negalėtų 
patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros 
sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti, Komisija turėtų būti įgaliota 
sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir 
pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/268

Pakeitimas 268
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu sustabdyti būsimų su ta 
intervencine priemone, su kuria susiję gauti 
produktai buvo neįprastai menki, susijusių 
išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai 
turėtų būti patvirtinami sprendime dėl 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;

(29) turėtų būti vykdoma metinė veiklos 
rezultatų stebėsena tais atvejais, kai gauti 
produktai yra neįprastai menki. Kai gauti 
produktai, apie kuriuos pranešta, yra 
neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė pateiktų 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimui 
poveikį darančių klausimų vertinimą ir 
parengtų bei kitais finansiniais metais 
įgyvendintų papildomas taisomąsias 
priemones, susijusias su ta intervencine 
priemone, su kuria susiję gauti produktai 
buvo neįprastai menki;

Or. en
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Pakeitimas 269
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą;

(30) atsižvelgiant į būtiną perėjimą prie 
veiklos modelio, orientuoto į rezultatus, 
veiklos rezultatų ataskaita, kurioje 
nurodoma informacija apie gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo atitinkamų 
siektinų reikšmių, pirmą kartą turėtų būti 
pateikta iki balandžio 15 d. antraisiais 
kalendoriniais metais po šio reglamento 
taikymo pradžios, o daugiametę veiklos 
rezultatų peržiūrą Komisija turėtų atlikti 
kas dvejus metus. Todėl tais atvejais, kai 
vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra 
nepakankama siekiant nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
siektinų reikšmių ir kai valstybė narė 
negali pateikti tinkamai pagrįstų 
priežasčių, Komisija turėtų būti įgaliota 
reikalauti, kad atitinkama valstybė narė 
pateiktų veiksmų planą, kuris bus 
parengtas konsultuojantis su Komisija. 
Veiksmų plane turėtų būti aprašyti būtini 
taisomieji veiksmai ir numatytas 
laikotarpis jiems įgyvendinti. Jei valstybė 
narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų 
plano arba jei taptų aišku, kad šio veiksmų 
plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai 
ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota 
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įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių 
arba tarpinių išmokų mokėjimą;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/270

Pakeitimas 270
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) kai padėtis nėra ištaisoma 
baigiantis šešių mėnesių laikotarpiui po 
to, kai atlikdama daugiametę veiklos 
rezultatų peržiūrą Komisija priėmė 
sprendimą sustabdyti išmokų mokėjimą, 
Komisija turėtų būti įgaliota visam laikui 
sumažinti atitinkamai valstybei narei 
skirtą sumą, kurios mokėjimas buvo 
sustabdytas. Visam laikui sumažintos 
sumos perskirstomos kaip atlygis 
valstybėms narėms, kurių veiklos 
rezultatai, susiję su Reglamento (ES) .../... 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 6 straipsnio 1 dalyje nurodomais 
konkrečiais tikslais, yra pakankami;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/271

Pakeitimas 271
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal naują įgyvendinimo modelį 
turėtų būti nustatytas metinis veiklos 
rezultatų patvirtinimas, siekiant tikrinti 
išlaidų tinkamumą finansuoti remiantis 
gautais produktais, apie kuriuos pranešta. 
Siekiant spręsti tokias situacijas, kai dėl 
deklaruotų išlaidų nėra atitinkamų gautų 
produktų, apie kuriuos būtų pranešta, ir 
valstybės narės šio nukrypimo negali 
tinkamai pagrįsti, turėtų būti nustatytas 
išmokų sumažinimo mechanizmas;

Išbraukta.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/272

Pakeitimas 272
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Apibrėžtys 2 Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) pažeidimas – pažeidimas, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.

a) pažeidimas – pažeidimas, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant 
rengiama Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant valstybių narių įsipareigojimus, 
susijusius su veiksminga Sąjungos 
finansinių interesų apsauga, nurodyta šio 
reglamento 57 straipsnyje, ir pranešimų 
sistemą, kurią taikant vykdoma šio 
reglamento 38a straipsnyje nurodyta 
metinė veiklos rezultatų stebėsena ir 
Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodyta daugiametė veiklos rezultatų 
peržiūra;

c) pagrindiniai Sąjungos 
reikalavimai – Reglamente (ES) …/… 

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

[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] 
ir šiame reglamente, Reglamente (ES) 
2018/1046 (Finansinis reglamentas) ir 
Direktyvoje 2014/24/ES (Viešųjų pirkimų 
direktyva) nustatyti reikalavimai;
ca) Sąjungos reikalavimai – valstybės 
narės BŽŪP strateginiame plane nurodyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai ir 
tinkamumo finansuoti taisyklės pagal 
Reglamentą (ES) …/… [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginio plano];
cb) produkto rodiklis – produkto rodiklis, 
apibrėžtas Reglamento (ES) …/…[BNR 
reglamentas] 2 straipsnio 12punkte;
c) rezultato rodiklis – rezultato rodiklis, 
apibrėžtas Reglamento (ES) …/…[BNR 
reglamentas] 2 straipsnio 13 punkte;
cd) didelis trūkumas – didelis trūkumas, 
apibrėžtas Reglamento (ES) …/…[BNR 
reglamentas] 2 straipsnio 30 punkte;
ce) tarpinė institucija – tarpinė institucija, 
apibrėžta Reglamento (ES) …/…[BNR 
reglamentas] 2 straipsnio 7 punkte;
cf) veiksmų planas – veiksmų planas, kaip 
nustatyta šio reglamento 39 straipsnio 1 
dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/273

Pakeitimas 273
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Pina Picierno
S&D frakcijos vardu
Krzysztof Jurgiel
ECR 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
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 Mokėjimo agentūros ir 
koordinavimo įstaigos

8 Mokėjimo agentūros

1. Mokėjimo agentūros – valstybių 
narių departamentai arba įstaigos, atsakingi 
už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje 
nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

1. Mokėjimo agentūros – valstybių 
narių ir, jei taikytina, regionų 
departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 
straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų 
išlaidų valdymą ir kontrolę.

Šių užduočių, išskyrus mokėjimą, 
vykdymas gali būti deleguojamas.

Šių užduočių, išskyrus mokėjimą, 
vykdymas gali būti deleguojamas.

2. Valstybės narės mokėjimo 
agentūromis akredituoja departamentus 
arba įstaigas, kurie turi administracinę 
struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria 
pakankamai garantuojama, kad mokėjimai 
būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai 
apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo 
agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo 
sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, 
informavimo bei ryšių ir stebėsenos 
atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 10 
straipsnio 1 dalies a punktą.

2. Valstybės narės mokėjimo 
agentūromis akredituoja departamentus 
arba įstaigas, kurie turi administracinę 
struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria 
pakankamai garantuojama, kad mokėjimai 
būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai 
apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo 
agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo 
sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, 
informavimo bei ryšių ir stebėsenos 
atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 11a 
straipsnio 1 dalies a punktą.

Kiekviena valstybė narė sumažina savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių:

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

a) iki vienos nacionalinio lygmens 
agentūros arba, kai taikytina, iki vienos 
agentūros regionui ir

a) iki vienos nacionalinio lygmens 
agentūros arba, kai taikytina, iki vienos 
agentūros regionui ir

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

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

Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms.

Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms.

Mokėjimo agentūrų, akredituotų 2014–
2020 m. laikotarpiui, akreditacija 
perkeliama į 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpį, jeigu jos informuoja 
kompetentingą instituciją, kad atitinka 
akreditacijos kriterijus, ir jeigu atlikus 7a 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą 
peržiūrą nepaaiškėja, kad tai yra netiesa.

Mokėjimo agentūrų, bent trejus metus 
neadministravusių EŽŪGF arba EŽŪFKP 
išlaidų, akreditacija panaikinama.

Mokėjimo agentūrų, bent trejus metus 
neadministravusių EŽŪGF arba EŽŪFKP 
išlaidų, akreditacija panaikinama.

Valstybės narės neskiria jokios naujos 
papildomos mokėjimo agentūros po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Valstybės narės gali skirti papildomas 
mokėjimo agentūras po [šio reglamento 
įsigaliojimo diena], jei:
a) akredituotų mokėjimo agentūrų 
skaičius, palyginti su 2019 m. gruodžio 
31d. duomenimis, nepadidėja arba
b) naujos mokėjimo agentūros skiriamos 
atitinkamoje valstybėje narėje vykdant 
administracinę pertvarką.
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3. 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:

3. Taikant Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 [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:

a) išlaidų, patirtų vykdant jų 
akredituotai mokėjimo agentūrai, 
numatytai Finansinio reglamento 63 
straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas 
užduotis, metines finansines ataskaitas 
kartu su joms patvirtinti pagal 51 straipsnį 
reikalinga informacija;

a) išlaidų, patirtų vykdant jų 
akredituotai mokėjimo agentūrai, 
numatytai Finansinio reglamento 63 
straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas 
užduotis, metines finansines ataskaitas 
kartu su joms patvirtinti pagal 51 straipsnį 
reikalinga informacija;

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios 
matyti, kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

b) metinę galutinio audito ataskaitų 
ir vykdytos kontrolės santrauką, 
apimančią jų rezultatus ir atliekant auditą 
bei vykdant kontrolę sistemose nustatytų 
klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto 
analizę, taip pat Finansinio reglamento 
63 straipsnio 5 dalies b punkte numatytus 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi 
ar planuojama imtis;

c) valdymo pareiškimą, numatytą 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 
dalyje, kuriame:

c) valdymo pareiškimą, numatytą 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 
dalyje, kuriame:

i) patvirtinama, kad tinkamai pateikta 
visa ir tiksli informacija, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 
dalies a punkte,

i) patvirtinama, kad tinkamai pateikta 
visa ir tiksli informacija, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 
dalies a punkte,

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus 
įdiegtos vidaus kontrolės sistemos, kurios, 
kaip numatyta Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose, teikia 
būtinas garantijas, kad lėšos buvo išleistos 
laikantis šio reglamento 35 straipsnio,

iii) pateikiama atliekant auditą ir vykdant 
kontrolę sistemose nustatytų klaidų ir 
trūkumų pobūdžio bei masto analizė, taip 
pat nurodomi Finansinio reglamento 63 
straipsnio 5 dalies b punkte numatyti 
taisomieji veiksmai, kurių buvo imtasi ar 
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planuojama imtis.
Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

3a. Vykdant metinę veiklos rezultatų 
stebėseną, nurodomą 38a straipsnyje, ir 
atliekant daugiametę veiklos rezultatų 
peržiūrą, minimą Reglamento 
(ES)…//…[Reglamentas dėl BŽŪP 
strateginio plano] 121straipsnyje, už 
akredituotą mokėjimo agentūrą 
atsakingas asmuo iki metų, einančių po 
atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. 
parengia ir pateikia Komisijai veiklos 
rezultatų ataskaitą.
Veiklos rezultatų ataskaitoje turėtų būti 
atspindėtos atliktos operacijos ir pažanga, 
padaryta siekiant BŽŪP nacionaliniame 
strateginiame plane nustatytų tikslų, ir 
kiekvienais metais pateikta informacija 
apie gautus produktus ir faktines išlaidas, 
o kas dvejus metus – informacija apie 
gautus rezultatus ir atotrūkį nuo 
atitinkamų siektinų reikšmių, kai 
įmanoma, joje taip pat turėtų būti pateikta 
informacija apie poveikį, parengta 
naudojant duomenis, nurodomus 
Reglamento (ES) …/… [BŽŪP strateginio 
plano reglamentas] 129 straipsnyje.
Veiklos rezultatų ataskaita pirmą kartą 
pateikiama Komisijai iki ...[dveji metai 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
datos] ir vėliau kasmet iki 2030 m. 
imtinai. Pirmoje ataskaitoje pateikiami 
pirmųjų dvejų finansinių metų po ... [šio 
Reglamento taikymo pradžios data] 
duomenys. Iš Reglamento (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] II skyriaus III antraštinėje dalyje 
nurodytų tiesioginių išmokų veiklos 
rezultatų ataskaitoje pateikiami tik ... 
finansinių metų... [metai, einantys po šio 
reglamento taikymo pradžios datos] 
duomenys.
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4. Jeigu akredituota daugiau kaip viena 
mokėjimo agentūra, valstybės narės 
paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, 
kuriai paveda šias užduotis:
a) surinkti informaciją, kuri turi būti 
teikiama Komisijai, ir nusiųsti ją 
Komisijai;
b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę veiklos rezultatų 
ataskaitą;
c) imtis veiksmų arba juos 
koordinuoti, siekiant pašalinti bendro 
pobūdžio pažeidimus ir Komisiją nuolat 
informuoti apie tolesnę tų veiksmų eigą;
d) skatinti ir užtikrinti suderintą 
Sąjungos taisyklių taikymą. 
Koordinavimo įstaigai valstybės narės 
suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos 
pastraipos a punkte nurodytos finansinės 
informacijos tvarkymo.
Koordinavimo įstaigos teikiama metinė 
veiklos rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.
5. Jeigu akredituota mokėjimo 
agentūra neatitinka arba nebeatitinka vieno 
ar kelių 2 dalyje nurodytų akreditavimo 
kriterijų, valstybė narė savo iniciatyva arba 
Komisijos prašymu atšaukia tą akreditaciją, 
išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo 
agentūra per laikotarpį, kurį, atsižvelgdama 
į problemos mastą, nustato kompetentinga 
institucija, įgyvendina reikiamus 
pakeitimus.

5. Jeigu akredituota mokėjimo 
agentūra neatitinka arba nebeatitinka vieno 
ar kelių 2 dalyje nurodytų akreditavimo 
kriterijų, valstybė narė savo iniciatyva arba 
Komisijos prašymu atšaukia tą akreditaciją, 
išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo 
agentūra per laikotarpį, kurį, atsižvelgdama 
į problemos mastą, nustato kompetentinga 
institucija, įgyvendina reikiamus 
pakeitimus.

6. Mokėjimo agentūros valdo ir 
užtikrina su viešosios intervencijos 
priemonėmis, už kurias jos atsakingos, 
susijusių veiksmų kontrolę ir joms tenka 
visa atsakomybė šioje srityje.

6. Mokėjimo agentūros valdo ir 
užtikrina su viešosios intervencijos 
priemonėmis, už kurias jos atsakingos, 
susijusių veiksmų kontrolę ir joms tenka 
visa atsakomybė šioje srityje.

Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, kurios 
akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą 
finansinę priemonę, mokėjimo agentūra 

Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, kurios 
akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą 
finansinę priemonę, mokėjimo agentūra 
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remiasi kontrolės ataskaita, kuria 
pagrindžiamos EIB ar kitos tarptautinės 
įstaigos pateiktos mokėjimo paraiškos.

remiasi kontrolės ataskaita, kuria 
pagrindžiamos EIB ar kitos tarptautinės 
įstaigos pateiktos mokėjimo paraiškos.

Or. en
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