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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 Komisijos atliekamos patikros 47 Komisijos atliekamos patikros

1. 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:

Nedarant poveikio patikroms, kurias 
valstybės narės atlieka pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba pagal 
Sutarties 287 straipsnį, ar patikroms, kurios 
atliekamos pagal Sutarties 322 straipsnį 
arba grindžiamos Tarybos reglamentu 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 arba 
Finansinio reglamento 127 straipsniu, 
Komisija gali atlikti patikras valstybėse 
narėse siekdama patikrinti:

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 veiksmai, kuriems taikoma 
5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, 
kompensuojami taikant Reglamente (ES) 
.../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nurodytas intervencines priemones, 
įvykdyti laikantis Sąjungos reikalavimų ir 
patikrinti siekiant užtikrinti tų 
reikalavimų laikymąsi;
ba) ar veiksmai, kuriems taikoma 
5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, įvykdyti 
laikantis Sąjungos reikalavimų ir 
patikrinti siekiant užtikrinti tų 
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reikalavimų laikymąsi;
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 
nuostatas.

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

da) ar tinkamai įgyvendinami 39 ir 40 
straipsniuose nurodyti veiksmų planai.

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.

Jei Komisija negali pasikliauti 
46 straipsnyje nurodytos tvirtinančios 
įstaigos darbu, jei nustatomi dideli 
valstybės narės valdymo, valdymo ir 
kontrolės sistemos trūkumai, arba 
siekdama užtikrinti, kad Sąjungos 
finansiniai interesai būtų apsaugoti pagal 
šio reglamento 57 straipsnį, Komisija gali 
vykdyti išplėstinę stebėseną, įskaitant 
patikras vietoje, kol nepašalinami dideli 
valdymo sistemos trūkumai.
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.

Įgaliojimai atlikti patikras neturi įtakos 
nacionalinių nuostatų, kuriose numatoma, 
kad tam tikrus veiksmus atlieka 
nacionalines teise specialiai paskirti 
atstovai, taikymui. Nedarant poveikio 
konkrečių Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 nuostatų taikymui, asmenys, 
Komisijos įgalioti veikti jos vardu, 
nedalyvauja, inter alia, patikrinimuose 
namuose arba oficialiose asmenų 
apklausose, vykdomose pagal atitinkamos 
valstybės narės teisę. Tačiau jie turi 

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

galimybę susipažinti su tokiu būdu gauta 
informacija.

2. 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.

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


