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Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. atsižvelgia į Komisijos 
pareiškimus, pridėtus prie šios 
rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos 
Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

Or. en

Informacijos tikslais, pareiškimų tekstas:

„Komisijos pareiškimas dėl tvirtinančiųjų įstaigų vykdant BŽŪP 

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad į [Horizontalųjį reglamentą] įtraukta nauja 13 

konstatuojamoji dalis dėl informacijos apie paskirtas tvirtinančiąsias įstaigas teikimo. Komisija 

iš valstybių narių gauna informaciją apie viešųjų ir privačiųjų tvirtinančiųjų įstaigų paskyrimą 

ir stebėsenos tikslais nuolat atnaujina šių įstaigų registrą. Komisija primena savo įsipareigojimą 

kasmet Europos Parlamentui pateikti paskirtų tvirtinančiųjų įstaigų sąrašą.

Komisijos pareiškimas dėl su EŽŪFKP susijusių įsipareigojimų panaikinimo vykdant 

BŽŪP

Komisija patvirtina, kad, kilus EŽŪFKP finansavimo įsipareigojimų panaikinimo rizikai, jos 

tarnybos turi nusiųsti raštą valstybių narių valdžios institucijoms, kad šias įspėtų likus 

pakankamai laiko iki su ta rizika susijusio automatinio įsipareigojimų panaikinimo termino. 

Tokio rašto tikslas – skatinti geriau įsisavinti EŽŪFKP finansavimą ir kartu su valstybėmis 

narėmis išnagrinėti, kokių veiksmų šiuo tikslu būtų galima imtis.

Komisija siekia vengti įsipareigojimų panaikinimo ir konkrečiomis aplinkybėmis. Šiuo tikslu 
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bus visapusiškai taikomos atitinkamos Horizontaliajame reglamente nustatytos taisyklės, 

reglamentuojančios įsipareigojimų panaikinimo termino sustabdymą tuo atveju, kai vyksta 

teismo procesas arba nagrinėjamas administracinis skundas. Be to, bus visapusiškai laikomasi 

visų pirma taisyklės netaikyti įsipareigojimų panaikinimo tuo atveju, kai biudžetiniai 

įsipareigojimai nebuvo panaudoti dėl force majeure aplinkybių, turėjusių didelį poveikį BŽŪP 

strateginių planų įgyvendinimui.

Komisijos pareiškimas dėl įgaliojimų suteikimų susiejimo vykdant BŽŪP 

Komisija primena savo įsipareigojimą laikytis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl geresnės teisėkūros. Susitarimo 31 punkte nustatyta, jog įgaliojimų suteikimai 

gali būti susieti su sąlyga, kad Komisija pateiks objektyvų pagrindimą, grindžiamą esmine 

dviejų ar daugiau viename teisėkūros procedūra priimtame akte numatytų įgaliojimų suteikimų 

sąsaja. Nustatyti, kurie įgaliojimų suteikimai gali būti laikomi iš esmės susijusiais, gali padėti 

ir konsultacijos rengiant deleguotuosius aktus.“


