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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 Mokėjimo agentūros ir 
koordinavimo įstaigos

8 Mokėjimo agentūros

1. 1.

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

Mokėjimo agentūros – valstybių narių ir, 
jei taikytina, regionų departamentai arba 
įstaigos, atsakingos 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. 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.

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurios 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 12a straipsnio 1 dalies 
a punktą.

Kiekviena valstybė narė sumažina savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių:

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

a) iki vienos nacionalinio lygmens 
agentūros arba, kai taikoma, iki vienos 
regiono lygmens agentūros ir

a) iki vienos nacionalinio lygmens 
agentūros arba, kai taikoma, iki vienos 
regiono lygmens agentūros ir

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

b) iki vienos agentūros, 
administruojančios tiek EŽŪGF, tiek 
EŽŪFKP lėšas, kai egzistuoja 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 akreditavimas 2014–
2020 m. laikotarpiui perkeliamas į 2021–
2027 m. programavimo laikotarpį, jeigu 
jos būna informavusios kompetentingą 
instituciją, kad atitinka akreditavimo 
kriterijus, nebent atlikus peržiūrą 
vadovaujantis 7a straipsnio 2 dalies 
a punktu paaiškėtų, kad taip nėra.

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 paskirti papildomas 
mokėjimo agentūras po... [šio reglamento 
įsigaliojimo diena], jeigu:
a) akredituotų mokėjimo agentūrų 
skaičius atsižvelgiant į padėtį 2019 m. 
gruodžio 31 d. nepadidėja arba
b) naujos mokėjimo agentūros 
paskiriamos atlikus administracinę 
reorganizaciją susijusioje valstybėje 
narėje.

3. 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 

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 
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metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai 
pateikia:

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 galutinių audito ataskaitų 
ir vykdytos kontrolės santrauką, įskaitant 
jų rezultatus ir klaidų pobūdžio bei masto 
analizę, taip pat trūkumus, kurie 
sistemose buvo aptikti atlikus auditą ir 
kontrolę, bei įgyvendintus ar planuotus 
taisomuosius veiksmus, numatytus 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 
5 dalies b punkte;

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, jog tinkamai veikia 
vidaus kontrolės sistemos, įdiegtos 
laikantis pagrindinių Sąjungos 
reikalavimų, kuriomis, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 
6 dalies b ir c punktuose, suteikiamos 
būtinos garantijos, kad patirtos išlaidos 
atitinka šio reglamento 35 straipsnio 
nuostatas.

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

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 



AM\1216164LT.docx PE658.379v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Finansinio reglamento 63 straipsnio 
7 dalies antroje pastraipoje.

Finansinio reglamento 63 straipsnio 
7 dalies antroje pastraipoje.

3a. 38a straipsnyje nurodytos metinės 
veiklos rezultatų stebėsenos ir Reglamento 
(ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP 
strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytos daugiametės veiklos rezultatų 
peržiūros tikslu už akredituotą mokėjimo 
agentūrą atsakingas asmuo iki metų, 
einančių po atitinkamų finansinių metų, 
vasario 15 d. parengia ir Komisijai 
pateikia veiklos rezultatų ataskaitą.
Ataskaitoje nurodomos įvykdytos 
operacijos ir pažanga, padaryta siekiant 
tikslų, išdėstytų BŽŪP nacionaliniame 
strateginiame plane, bei pateikiama 
informacija apie gautus produktus ir 
faktines išlaidas kasmet, informacija apie 
gautus rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų 
reikšmių kas dvejus metus bei, kai esama 
galimybių, informuojama apie 
Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] 129 straipsnyje 
nurodytų duomenų naudojimo poveikį.
Veiklos rezultatų ataskaita pirmą kartą 
Komisijai pateikiama iki ...[dveji metai 
nuo šio reglamento taikymo datos], o po 
to – kiekvienais tolesniais metais iki 
2030 m. imtinai. Pirmoji veiklos rezultatų 
ataskaita apima pirmus dvejus finansinius 
metus po ... [šio reglamento taikymo datos 
metai]. Iš Reglamento (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] II skyriaus III antraštinėje dalyje 
nurodytų tiesioginių išmokų veiklos 
rezultatų ataskaita apima tik ... 
finansinius metus [metai, einantys po šio 
reglamento taikymo datos].

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 
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nurodytą metinę 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 nuoseklų 
Sąjungos taisyklių taikymą. 
Koordinavimo įstaigai valstybės narės 
suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos 
pastraipos a punkte nurodytos finansinės 
informacijos tvarkymo.
Koordinavimo įstaigos teikiama metinė 
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. 6.

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

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

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

Or. en



AM\1216164LT.docx PE658.379v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT


