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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos sąlygų kontrolės sistema Paramos sąlygų kontrolės sistema

1. Valstybės narės nustato kontrolės 
sistemą, siekdamos užtikrinti, kad 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 11 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV 
skyriuje bei atitinkamai Reglamento (ES) 
229/2013 IV skyriuje nurodytos paramos 
gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje 
nurodytų įsipareigojimų.

1. Valstybėse narėse veikia kontrolės 
sistema, siekiant užtikrinti, kad šie 
paramos gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) 
…/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytų įsipareigojimų:

a) paramos gavėjai, kurie gauna 
tiesiogines išmokas pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies II 
skyrių;
b) paramos gavėjai, kurie gauna 
metines priemokas pagal Reglamento 
(ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 65, 66 ir 67 straipsnius;
c) paramos gavėjai, kurie gauna 
paramą pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento 
(ES) 229/2013 IV skyrių.

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali 
naudoti savo turimas kontrolės ir 

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, 
laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali 
naudoti savo turimas kontrolės ir 
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administravimo sistemas. administravimo sistemas.

Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Tos sistemos yra suderinamos su šios 
dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
kontrolės sistema.

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

Atsižvelgdamos į pasiektus rezultatus 
valstybės narės kasmet atlieka pirmoje 
pastraipoje nurodytos kontrolės sistemos 
peržiūrą.

1a. Tačiau 1 dalis netaikoma paramos 
gavėjams, kurie dalyvauja supaprastintoje 
sistemoje smulkiesiems ūkininkams, 
nurodytoje Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
25 straipsnyje, arba paramos gavėjams, 
kurie turi ne daugiau kaip 5 ha žemės 
ūkio paskirties žemės ir gauna kitas 
išmokas, nurodytas 1 dalyje.
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
supaprastintas patikras paramos 
gavėjams, kurie turi 5–10 ha žemės ūkio 
paskirties žemės.

2. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

2. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

a) reikalavimas – kiekvienas 
atitinkamame akte nurodytas ir iš esmės 
nuo visų kitų to paties akto reikalavimų 
besiskiriantis atskiras pagal Sąjungos teisę 
teisės aktais nustatytas valdymo 
reikalavimas, minimas Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje;

a) reikalavimas – kiekvienas 
atitinkamame akte nurodytas ir iš esmės 
nuo visų kitų to paties akto reikalavimų 
besiskiriantis atskiras pagal Sąjungos teisę 
teisės aktais nustatytas valdymo 
reikalavimas, minimas Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje;

b) aktas – Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje nurodyta direktyva ir 
reglamentas.

b) aktas – Reglamento (ES) 
…/…[Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 11 straipsnyje nurodyta direktyva ir 
reglamentas.

ba) kartotinis reikalavimų 
nesilaikymas – to paties reikalavimo arba 
standarto nesilaikymas, nustatytas 
daugiau kaip vieną kartą, jeigu paramos 
gavėjas buvo informuotas apie ankstesnį 
reikalavimų nesilaikymo atvejį ir tuo 
atveju jis turėjo galimybę imtis būtinųjų 
priemonių tam ankstesniam reikalavimų 
nesilaikymui nutraukti.

3. Taikydamos 1 dalyje nurodytą 3. Siekdamos vykdyti 1 dalyje 
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savo kontrolės sistemą valstybės narės: nurodytas savo kontrolės pareigas, 
valstybės narės:

a) į ją įtraukia patikras vietoje, kad 
patikrintų, ar paramos gavėjai laikosi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų;

a) įtraukia patikras vietoje, kad 
patikrintų, ar paramos gavėjai laikosi 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų 
įsipareigojimų;

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje;

b) priklausomai nuo reikalavimų, 
standartų, aktų arba atitinkamų paramos 
sąlygų, gali nuspręsti naudoti patikras, 
atliekamas pagal atitinkamam 
reikalavimui, standartui, aktui arba 
paramos sąlygoms taikomas kontrolės 
sistemas, jei tos patikros yra ne mažiau 
veiksmingos negu a punkte nurodytos 
patikros vietoje;

c) atlikdamos a punkte nurodytas 
patikras vietoje, prireikus gali naudoti 
nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistemą;

c) atlikdamos a punkte nurodytas 
patikras vietoje, prireikus ir esant 
galimybei gali naudoti nuotolinių 
stebėjimų ir kontrolės arba žemės ūkio 
plotų stebėjimo sistemą; ir
ca) įdiegia išankstinio įspėjimo 
sistemą.

d) nustato a punkte nurodytų patikrų, 
kurios turi būti kasmet atliekamos 
remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį 
ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei 
nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne 
mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 
skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

3a. Valstybės narės nustato šio 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų 
patikrų, kurios turi būti kasmet 
atliekamos remiantis rizikos analize, 
kontrolinę imtį, kuriai jos gali taikyti 
svorinius daugiklius ir atsitiktinumo 
komponentą, ir užtikrina, kad į kontrolinę 
imtį patektų ne mažiau kaip 1 % 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinės 
dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos 
paramos gavėjų.
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3b. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
1a dalyje nurodytų supaprastintų patikrų.
3c. Priimdama įgyvendinimo aktus 
Komisija nustato taisykles dėl šiame 
straipsnyje nurodytų patikrų, įskaitant 
taisykles, kuriomis užtikrinama, kad 
vykdant rizikos analizę būtų atsižvelgta į 
šiuos veiksnius:
a) ūkininkų dalyvavimą ūkių 
konsultacijų sistemoje, nustatytoje 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 13 straipsnyje;
b) ūkininkų dalyvavimą 
savanoriškose klimato, aplinkos ir gyvūnų 
gerovei naudingose sistemose nustatytose 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 28 straipsnyje, 
su lygiaverte gera agrarine ir žemės 
aplinkosaugos būkle susijusių (GAAB) 
standartų, kaip nustatyta Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 12 straipsnio 3a dalyje;
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en


