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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 Tvirtinančiosios įstaigos 11 Tvirtinančiosios įstaigos

1. 1.

Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba 
privačioji audito įstaiga, kurią, 
nepažeisdama nacionalinės teisės, ne 
trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui 
paskiria valstybė narė. Tais atvejais, kai ji 
yra privačioji audito įstaiga ir kai 
taikytinoje Sąjungos arba nacionalinėje 
teisėje yra įtvirtintas atitinkamas 
reikalavimas, valstybė narė ją atrenka 
laikydamasi viešųjų pirkimų procedūros.

Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba 
privačioji audito įstaiga, kurią, 
nepažeisdama nacionalinės teisės, ne 
trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui 
paskiria valstybė narė. Tais atvejais, kai ji 
yra privačioji audito įstaiga ir kai 
taikytinoje Sąjungos arba nacionalinėje 
teisėje yra įtvirtintas atitinkamas 
reikalavimas, valstybė narė ją atrenka 
laikydamasi viešųjų pirkimų procedūros.

Tačiau valstybė narė, kuri paskiria 
daugiau kaip vieną tvirtinančiąją įstaigą, 
taip pat paskiria viešąją tvirtinančiąją 
įstaigą nacionaliniu lygmeniu, kuri būtų 
atsakinga už koordinavimo veiklą.

Taikant Finansinio reglamento 63 
straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, 
tvirtinančioji įstaiga pateikia nuomonę, 
parengtą pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus audito standartus, kurioje 
nurodo, ar:

Taikant Finansinio reglamento 63 
straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, 
tvirtinančioji įstaiga pateikia nuomonę, 
parengtą pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus audito standartus, kurioje 
nurodo, ar:

a) sąskaitose pateikiama teisinga ir 
patikima informacija;

a) sąskaitose pateikiama teisinga ir 
patikima informacija;

b) valstybių narių įdiegtos valdymo b) valstybių narių įdiegtos valdymo 
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sistemos veikia tinkamai; sistemos veikia tinkamai;

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo 
tikslais, ir su rezultatų rodikliais susiję 
veiklos rezultatai, pranešti Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 115 straipsnyje 
nurodytos daugiametės veiklos rezultatų 
stebėsenos tikslais, kuriais įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento 35 straipsnio, 
yra teisingi;

c) veiklos rezultatai, pranešti 38a 
straipsnyje nurodytos metinės veiklos 
rezultatų stebėsenos ir daugiametės 
veiklos rezultatų peržiūros, nurodytos 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje, 
tikslais, kuriais rengiamos ataskaitos, 
kuriose nurodomos įgyvendinant BŽŪP 
nacionaliniame strateginiame plane 
nustatytus tikslus įvykdytos operacijos ir 
pasiekta pažanga, yra teisingi;

d) įgyvendinant Reglamente (ES) 
Nr. 1308/2013 nustatytas priemones 
patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma 
kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos;

d) įgyvendinant reglamentuose 
(ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP 
strateginių planų], (ES) 
Nr. 1308/2013,(EU) Nr. 228/2013, (ES) 
Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1144/2014 
nustatytas priemones patirtos išlaidos, 
kurias Komisijos prašoma kompensuoti, 
yra teisėtos ir tvarkingos ir įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento 35 straipsnio.

Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar 
atlikus patikrą kilo abejonių dėl 8 
straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto 
valdymo pareiškimo teiginių.

Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar 
atlikus patikrą kilo abejonių dėl 8 
straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto 
valdymo pareiškimo teiginių.

Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, kurios 
akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą 
finansinę priemonę, tvirtinančioji įstaiga 
remiasi tų įstaigų išorės auditorių parengta 
metine audito ataskaita.

Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos 
tarptautinės finansų įstaigos, kurios 
akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą 
finansinę priemonę, tvirtinančioji įstaiga 
remiasi tų įstaigų išorės auditorių parengta 
metine audito ataskaita.

2. Tvirtinančioji įstaiga turi turėti 
būtiną techninę kompetenciją. Veiklos 
požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo 
atitinkamos mokėjimo agentūros ir 
koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą 
agentūrą akreditavusios valdžios 
institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP 
įgyvendinimą ir stebėseną.

2. Tvirtinančioji įstaiga turi turėti 
būtiną techninę kompetenciją finansų 
valdymo srityje ir vertinti intervencinėmis 
priemonėmis siekiamų tikslų 
įgyvendinimą. Visi duomenys ir 
informacija, naudojami tam, kad 
tvirtinančiosios įstaigos galėtų užtikrinti, 
jog tikslai yra gyvendinami, ir iškeltas 
prielaidas patvirtinantys duomenys ir 
informacija turi būti skaidriai viešinami. 
Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma 
nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir 
koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą 
agentūrą akreditavusios valdžios 
institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP 
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įgyvendinimą ir stebėseną.

3. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato taisykles dėl tvirtinančiųjų 
įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas 
patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl 
sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų 
dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi 
parengti.
Įgyvendinimo aktais taip pat nustatomi:
a) audito principai, kuriais 
grindžiamos tvirtinančiųjų įstaigų 
nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, 
vidaus kontrolę ir reikiamą audito 
įrodymų lygį;
b) audito metodai, kuriuos teikdamos 
savo nuomones turi naudoti 
tvirtinančiosios įstaigos atsižvelgdamos į 
tarptautinius audito standartus. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

3a. Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms paskyrus šiame straipsnyje 
nurodytą tvirtinančiąją įstaigą ir apie tai 
informavus Komisiją, Komisija ne vėliau 
kaip praėjus metams po... [šio reglamento 
taikymo data], o antrą kartą – ne vėliau 
kaip praėjus ketveriems metams nuo šios 
datos pateikia išsamų visų tokių įstaigų 
sąrašą Europos Parlamentui.

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 Mokėjimo agentūrų patirtų išlaidų 
tinkamumas finansuoti

35 Mokėjimo agentūrų patirtų išlaidų 
tinkamumas finansuoti

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje 
nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti 
tik tuo atveju, jeigu:

Įgyvendinant reglamentuose (ES) 
Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 228/2013, (ES) 
Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1144/2014 
nustatytas priemones patirtas išlaidas 
Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, 
jeigu:

a) jas patyrė akredituotos mokėjimo 
agentūros,

a) jas patyrė akredituotos mokėjimo 
agentūros ir

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles arba

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles.

c) Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nurodytų 
intervencinių priemonių rūšių atveju – i) 

jos sutampa su atitinkamu 
praneštu produktu ir
ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, neapimančių 
atskirų paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygų, nustatytų 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose.
Išankstinėms išmokoms, mokamoms 
paramos gavėjams pagal Reglamente 

Įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. …/… 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] 
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(ES) …/... [Reglamente dėl BŽŪP 
strateginių planų] nurodytas intervencinių 
priemonių rūšis, pirmos pastraipos c 
punkto i papunktis netaikomas.

nustatytas priemones patirtas išlaidas 
Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, 
jeigu:

a) jas patyrė akredituotos mokėjimo 
agentūros;
b) jos buvo patirtos pagal taikytinus 
Sąjungos reikalavimus ir
c) jos buvo patirtos laikantis taikytinų 
valdymo sistemų, įskaitant valstybių narių 
įsipareigojimus dėl efektyvios Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos, kaip 
numatyta šio reglamento 57 straipsnyje, ir 
ataskaitų teikimo sistemos, sukurtos 
siekiant pranešti apie veiklos rezultatus, 
kaip numatyta Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje.

Or. en
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38 straipsnis
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38 Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į metinį sąskaitų patvirtinimą

38 Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į metinį sąskaitų patvirtinimą

1. 1.

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus terminus, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų ir duomenų, nurodytų 8 
straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 
straipsnyje ir Reglamento (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 129 straipsnio 1 dalyje, kai 
taikytina, nustatytus terminus, Komisija 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
atveju išlaidų deklaracijos pripažįstamos 
nepriimtinomis pagal to straipsnio 6 dalį.

30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
atveju išlaidų deklaracijos pripažįstamos 
nepriimtinomis pagal to straipsnio 6 dalį.

2. Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą 
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produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 
50 %, o valstybė narė negali nurodyti 
tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.
Toks sustabdymas taikomas atitinkamoms 
išlaidoms, patirtoms taikant intervencines 
priemones, kurioms pritaikytas 52 
straipsnio 2 dalyje nurodytas 
sumažinimas, o suma, kurios mokėjimas 
sustabdomas, neviršija pagal 52 straipsnio 
2 dalį taikomą sumažinimą atitinkančio 
procentinio dydžio. Sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, Komisija 
kompensuoja valstybėms narėms arba 
visam laikui sumažina 52 straipsnyje 
nurodytu įgyvendinimo aktu.
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.
3. 3.

Šiame straipsnyje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Šiame straipsnyje 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 suteikia 
tai valstybei narei galimybę per tam tikrą 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 
30 dienų, pateikti savo pastabas.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir suteikia 
tai valstybei narei galimybę per tam tikrą 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 
30 dienų, pateikti savo pastabas.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės 
išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos 
tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal šią 
dalį priimtus įgyvendinimo aktus.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės 
išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos 
tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal šią 
dalį priimtus įgyvendinimo aktus.

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Metinė veiklos rezultatų stebėsena

1. Komisija stebi veiksmus, vykdomus 
imantis Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] 
nurodytų intervencinių priemonių, ir 
vertina gautų produktų ir faktinių išlaidų, 
apie kurias pranešama veiklos rezultatų 
ataskaitoje, atitiktį nuo [dveji metai po šio 
reglamento taikymo pradžios datos] ir po 
to kiekvienais metais.
2. Jeigu per 1 dalyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų stebėseną Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 
35 %, valstybė narė pateikia Komisijai 
pagrindimus prieš to reglamento 122 
straipsnyje nurodytą peržiūros posėdį.
Jeigu atitinkama valstybė narė negali 
nurodyti tinkamai pagrįstų skirtumo 
atsiradimo priežasčių, Komisija 
atitinkamos valstybės narės prašo pateikti 
sunkumų, darančių poveikį BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimui, 
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įvertinimą, visų pirma, dėl galimų būsimų 
nuokrypių nuo atitinkamų tarpinių tikslų 
ateityje ir numatomų sunkumų pasiekiant 
atitinkamas rezultato rodiklių siektinas 
reikšmes atliekant Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodytą daugiametę 
veiklos rezultatų peržiūrą ir, kai taikytina, 
aprašyti priemones, kurios jau 
įgyvendintos ir kurių dar bus imamasi.
Prireikus Komisija peržiūros posėdyje gali 
paskelbti ankstyvąjį perspėjimą ir 
paprašyti valstybės narės kitiems 
finansiniams metams numatyti ir 
įgyvendinti papildomus taisomuosius 
veiksmus.
3. Ne vėliau kaip [dveji metai po šio 
reglamento taikymo pradžios datos] kovo 
15 d. ir kiekvienais paskesniais metais 
Komisija Europos Parlamentui pateikia 
ankstesniais kalendoriniais metais 
vykdytos metinės veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitos santrauką, įskaitant 
paskelbus ankstyvuosius perspėjimus.

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų 
stebėseną

39 Išmokų mokėjimo sustabdymas ir 
sumažinimas atsižvelgiant į daugiametę 
veiklos rezultatų peržiūrą

1. 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.

Remdamasi veiklos rezultatų ataskaitose 
pateikta informacija Komisija atlieka 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą daugiametę veiklos rezultatų 
peržiūrą nuo [dveji metai po šio 
reglamento taikymo pradžios datos] ir po 
to kas dvejus metus.

Jei vėluojama siekti nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultatų 
rodiklių tarpinių tikslų 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 
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ataskaitinių metų atitinkamas reikšmes, 
atitinkama valstybė narė iki to reglamento 
122 straipsnyje nurodyto peržiūros 
posėdžio pateikia paaiškinimą, kodėl 
atsirado toks trūkumas.
Jeigu atitinkama valstybė narė negali 
pateikti paaiškinimo, kodėl atsirado toks 
trūkumas, peržiūros posėdyje Komisija 
gali paprašyti, kad atitinkama valstybė 
narė, konsultuodamasi su Komisija, 
numatytų ir parengtų veiksmų planą bei jį 
įgyvendintų.

Per tris mėnesius po Komisijos prašymo 
atitinkama valstybė narė Komisijai 
pateikia antroje pastraipoje nurodytą 
veiksmų planą, įskaitant būtinus 
taisomuosius veiksmus ir tikėtiną jo 
įgyvendinimo terminą. Tame veiksmų 
plane aiškiai nustatomos intervencinės 
priemonės, susijusios su rezultato 
rodikliais, dėl kurių nustatytas trūkumas.
Per 30 dienų Komisija atitinkamai 
valstybei narei raštu praneša, kad 
veiksmų planą priima, arba siunčia 
atitinkamai valstybei narei prašymą jį 
pakeisti. Atitinkama valstybė narė laikosi 
veiksmų plano ir tikėtino jo įgyvendinimo 
termino, dėl kurio pritarė Komisija.

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.

Siekdama parengti šioje pastraipoje 
nurodytus veiksmų planus Komisija pagal 
100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais papildo šį reglamentą, 
išdėstydama išsamesnes taisykles dėl 
veiksmų planų elementų, visų pirma 
įskaitant pažangos rodiklių apibrėžtį ir tų 
planų sudarymo tvarką.

2. 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.

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 per 30 dienų 
atsakyti, gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jeigu atitinkama valstybė narė atsakė ir 
pateikė savo pastabas ir Komisija mano, 
kad tos pastabos nėra pakankamos, 
prireikus ir ne vėliau nei priimamas 
įgyvendinimo aktas, Komisija pateikia 
pagrindimą, kodėl pateiktos pastabos nėra 
pakankamos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

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.

Prieš pradėdama sustabdymo procedūrą 
pagal šį straipsnį Komisija atsižvelgia į 
veiksmų planui įvykdyti nurodytą 
laikotarpį. Komisija taip pat atsižvelgia į 
force majeure ir sunkios krizės atvejus, 
dėl kurių valstybė narė galbūt negalėjo 
tinkamai įgyvendinti savo veiksmų plano, 
įskaitant atitinkamų tarpinių tikslų 
pasiekimą.

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 rezultato 
rodiklių tarpinių tikslų ir nurodytos 
rezultato rodiklių vertės.

Šiame straipsnyje pakankama pažanga 
reiškia, kad atitinkama valstybė narė yra 
įgyvendinusi veiksmų planą ir pasiekti 
tarpiniai tikslai ir atitinkama nurodyta 
rezultato rodiklių vertė sudaro mažiau nei 
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25 % trūkumą per atitinkamus 
ataskaitinius metus.
Atitinkama valstybė narė gali 
savanoriškai pranešti Komisijai apie 
pažangą biudžetiniais metais įgyvendinant 
veiksmų planą, kad Komisija galėtų 
įvertinti pažangą, padarytą siekiant 
tarpinių tikslų. Jeigu valstybė narė gali 
įrodyti, kad trūkumas, dėl kurio taikomas 
sustabdymas, biudžetiniais metais yra 
sumažintas iki mažiau nei 25 %, 
sustabdytos sumos kompensuojamos.
Jei situacija neištaisoma iki šeštojo 
mėnesio po sustabdymo pabaigos, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, 
kuriuo visam laikui sumažinama 
atitinkamai valstybei narei skirta suma, 
kurios mokėjimas sustabdytas. Galutinai 
sumažintos sumos perskirstomos 
valstybėms narėms siekiant joms atlyginti 
už patenkinamus veiklos rezultatus, kaip 
nurodyta 39a straipsnyje.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
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.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
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 
peržiūrą, sąlygą.

3. 3.

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

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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14.10.2020 A8-0199/279

Pakeitimas 279
Anne Sander
EPP 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 priežiūra 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
39 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39b straipsnis
Lėšų, susidariusių po daugiametės veiklos 

rezultatų peržiūros sumažinus išmokas, 
perskirstymas

1. Lėšos, susidariusios pagal 39 straipsnio 
3 dalį sumažinus išmokas, įtraukiamos į 
veiklos rezervą ir naudojamos atlyginant 
valstybėms narėms už patenkinamus 
veiklos rezultatus, susijusius su 
konkrečiais Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytais ir BŽŪP 
strateginiame plane patikslintais tikslais.
2. Tokios lėšos gali būti skiriamos 
valstybėms narėms BŽŪP strateginių 
planų pabaigoje siekiant atlyginti už 
patenkinamus veiklos rezultatus, jeigu 
atitinkama valstybė narė tenkina šio 
straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą.
3. Remiantis paskutine daugiamete 
veiklos rezultatų peržiūra, lėšos skiriamos 
tik toms valstybėms narėms, kurios 
pasiekė bent 90 % siektinos reikšmės, 
susijusios su rezultato rodikliais, 
taikomais konkretiems Reglamento dėl 
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BŽŪP SP 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytiems ir BŽŪP strateginiame plane 
patikslintiems tikslams.
Per du mėnesius po Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnio 2 dalyje nurodytos visų 
valstybių narių paskutinės veiklos 
rezultatų ataskaitos gavimo Komisija 
priima įgyvendinimo aktą netaikydama 
101 straipsnyje nurodytos komiteto 
procedūros, kad dėl kiekvienos valstybės 
narės nuspręstų, ar atitinkamais BŽŪP 
strateginiais planais yra pasiektos šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytos siektinos 
reikšmės.
4. Jeigu 3 dalyje nurodytos siektinos 
reikšmės yra pasiektos, Komisija 
apskaičiuoja sumą ir skiria ją 
atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) 
narei (-ėms); tokia suma laikoma 
galutinai priskirta finansiniams metams 
po BŽŪP strateginių planų užbaigimo 
remiantis toje pačioje dalyje nurodytu 
sprendimu. Paskirstydama lėšas Komisija 
gali atsižvelgti į force majeure atvejus ir 
dideles socialines ekonomines krizes, dėl 
kurių gali atsirasti kliūčių atitinkamiems 
tarpiniams tikslams pasiekti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/280

Pakeitimas 280
Anne Sander
EPP 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 priežiūra 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 Metinis finansinis patvirtinimas 51 Metinis finansinis patvirtinimas

1. 1.

Iki metų, einančių po atitinkamų 
biudžetinių metų, gegužės 31 d. Komisija, 
remdamasi 8 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktuose nurodyta informacija, priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas 
jos sprendimas dėl akredituotų mokėjimo 
agentūrų sąskaitų, susijusių su 5 straipsnio 
2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytomis 
išlaidomis, patvirtinimo.

Iki metų, einančių po atitinkamų 
biudžetinių metų, gegužės 31 d. Komisija, 
remdamasi 8 straipsnio 3 dalies a, b ir c 
punktuose nurodyta informacija, priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas 
jos sprendimas dėl akredituotų mokėjimo 
agentūrų sąskaitų, susijusių su 5 straipsnio 
2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytomis 
išlaidomis, patvirtinimo.

Tais įgyvendinimo aktais apimamas 
pateiktų metinių finansinių ataskaitų 
išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir 
nedaromas poveikis vėliau pagal 52 ir 53 
straipsnius priimamų įgyvendinimo aktų 
turiniui.

Tais įgyvendinimo aktais apimamas 
pateiktų metinių finansinių ataskaitų 
išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir 
nedaromas poveikis vėliau pagal 53 
straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų 
turiniui.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

2. 2.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto 
sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto 
sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 
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dalies antroje pastraipoje nurodytų 
įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

dalies antroje pastraipoje nurodytų 
įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

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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14.10.2020 A8-0199/281

Pakeitimas 281
Anne Sander
EPP 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 priežiūra 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 Atitikties patvirtinimo procedūra 53 Atitikties patvirtinimo procedūra

1. 1.

Jei Komisija nustato, kad 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos patirtos 
išlaidos neatitinka Sąjungos teisės, ji 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustato atitinkamas sumas, kurioms 
neskiriamas Sąjungos finansavimas.

Jei Komisija nustato, kad 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos patirtos 
išlaidos neatitinka Sąjungos teisės, ji 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustato atitinkamas sumas, kurioms 
neskiriamas Sąjungos finansavimas.

Tačiau dėl intervencinių priemonių rūšių, 
nurodytų Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų], 
kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, sumos, 
kurioms neskiriamas Sąjungos 
finansavimas, taikomos tik tuo atveju, kai 
yra didelių valstybių narių valdymo 
sistemų veikimo trūkumų.
Pirma pastraipa netaikoma pavienių 
paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, 
nustatytų nacionaliniuose BŽŪP 
strateginiuose planuose ir nacionalinėse 
taisyklėse, nesilaikymo atvejais.
Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2. Komisija įvertina sumas, kurios 2. Komisija įvertina sumas, kurios 
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nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą.

nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytą neatitikties mastą. Ji tinkamai 
atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir į 
Sąjungos patirtą finansinę žalą. 
Nefinansuojama suma nustatoma pagal 
netinkamai išleistų lėšų sumą. Kai tikslios 
sumos pagrįstai neįmanoma apskaičiuoti, 
proporcingai taikomos fiksuoto dydžio 
finansinės pataisos.

3. 3.

Prieš priimant 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, Komisijos išvados ir 
valstybės narės paaiškinimai teikiami raštu; 
po to abi šalys stengiasi susitarti dėl 
veiksmų, kurių reikia imtis. Tada 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
parodyti, kad faktinis reikalavimų 
nesilaikymo mastas yra mažesnis nei 
Komisijos įvertinime.

Prieš priimant 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, Komisijos išvados ir 
valstybės narės paaiškinimai teikiami raštu; 
po to abi šalys stengiasi susitarti dėl 
veiksmų, kurių reikia imtis. Tada 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
parodyti, kad faktinis reikalavimų 
nesilaikymo mastas yra mažesnis nei 
Komisijos įvertinime.

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
per keturis mėnesius suderinti abiejų šalių 
pozicijas. Šios procedūros rezultatų 
ataskaita pateikiama Komisijai. Komisija 
atsižvelgia į ataskaitoje pateiktas 
rekomendacijas prieš priimdama sprendimą 
atsisakyti finansuoti ir, jei nusprendžia 
nesilaikyti tų rekomendacijų, pateikia 
pagrindimą.

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali 
prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra 
per keturis mėnesius suderinti abiejų šalių 
pozicijas. Šios procedūros rezultatų 
ataskaita pateikiama Komisijai. Komisija 
atsižvelgia į ataskaitoje pateiktas 
rekomendacijas prieš priimdama sprendimą 
atsisakyti finansuoti ir, jei nusprendžia 
nesilaikyti tų rekomendacijų, pateikia 
pagrindimą.

4. Finansuoti neatsisakoma: 4. Finansuoti neatsisakoma:

a) 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
išlaidų, kurios buvo patirtos prieš daugiau 
kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško 
pranešimo valstybei narei apie savo 
išvadas;

a) 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
išlaidų, kurios buvo patirtos prieš daugiau 
kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško 
pranešimo valstybei narei apie savo 
išvadas;

b) daugiamečių intervencinių 
priemonių, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 
dalis arba kurioms taikomos kaimo plėtros 
intervencinės priemonės, kaip nurodyta 6 
straipsnyje, išlaidų, jei galutinę pareigą 
paramos gavėjas įvykdė prieš daugiau kaip 
24 mėnesius iki Komisijos raštiško 
pranešimo valstybei narei apie savo 
išvadas;

b) daugiamečių intervencinių 
priemonių, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 
dalis arba kurioms taikomos kaimo plėtros 
intervencinės priemonės, kaip nurodyta 6 
straipsnyje, išlaidų, jei galutinę pareigą 
paramos gavėjas įvykdė prieš daugiau kaip 
24 mėnesius iki Komisijos raštiško 
pranešimo valstybei narei apie savo 
išvadas;

c) 6 straipsnyje nurodytų kaimo 
plėtros intervencinių priemonių, išskyrus 

c) 6 straipsnyje nurodytų kaimo 
plėtros intervencinių priemonių, išskyrus 



AM\1215937LT.docx PE658.379v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

nurodytų šios dalies b punkte, išlaidų, 
kurioms apmokėti skirtą išmoką arba, 
atitinkamais atvejais, galutinę išmoką 
mokėjimo agentūra išmokėjo prieš daugiau 
kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško 
pranešimo valstybei narei apie savo 
išvadas.

nurodytų šios dalies b punkte, išlaidų, 
kurioms apmokėti skirtą išmoką arba, 
atitinkamais atvejais, galutinę išmoką 
mokėjimo agentūra išmokėjo prieš daugiau 
kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško 
pranešimo valstybei narei apie savo 
išvadas.

5. 4 dalis netaikoma šiais atvejais: 5. 4 dalis netaikoma šiais atvejais:

a) paramos, kurią suteikė valstybė 
narė ir dėl kurios Komisija yra pradėjusi 
Sutarties 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
procedūrą, arba pažeidimų, dėl kurių 
Komisija, vadovaudamasi SESV 258 
straipsniu, atitinkamai valstybei narei yra 
pateikusi pagrįstą nuomonę;

a) paramos, kurią suteikė valstybė 
narė ir dėl kurios Komisija yra pradėjusi 
Sutarties 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
procedūrą, arba pažeidimų, dėl kurių 
Komisija, vadovaudamasi SESV 258 
straipsniu, atitinkamai valstybei narei yra 
pateikusi pagrįstą nuomonę;

b) kai valstybės narės pažeidžia savo 
pareigas, nustatytas šio reglamento IV 
antraštinės dalies III skyriuje, jei Komisija 
per 12 mėnesių nuo valstybės narės 
atitinkamų išlaidų patikrų rezultatų 
ataskaitos gavimo jai raštu pateikia savo 
išvadas.

b) kai valstybės narės pažeidžia savo 
pareigas, nustatytas šio reglamento IV 
antraštinės dalies III skyriuje, jei Komisija 
per 12 mėnesių nuo valstybės narės 
atitinkamų išlaidų patikrų rezultatų 
ataskaitos gavimo jai raštu pateikia savo 
išvadas.

6. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
finansinių pataisų taikymo kriterijų ir 
metodikos.

6. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
finansinių pataisų taikymo kriterijų ir 
metodikos, įskaitant 2 dalyje nurodytas 
fiksuoto dydžio finansines pataisas.

7. 7.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, 
kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje 
nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija, 
terminus, kurių reikia laikytis, ir 3 dalyje 
numatytą taikinimo procedūrą, be kita ko, 
taikinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, 
sudėtį ir darbo tvarką.

Komisija pagal 100 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas ir nustatomos taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 
dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų 
priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant 
Komisijos ir valstybių narių keitimąsi 
informacija, terminus, kurių reikia laikytis, 
ir 3 dalyje numatytą taikinimo procedūrą, 
be kita ko, taikinimo įstaigos įsteigimą, 
užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.

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