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Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų
fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES)
Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos
reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl
2021 m. išteklių ir taikymo

LT

LT

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS
1.

PASIŪLYMO APLINKYBĖS

•

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

(a)

Galiojančių reglamentų taikymo laikotarpio pratęsimas

Komisijos pasiūlymuose dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. reformos1
numatyta, kad valstybės narės nuo 2021 m. sausio 1 d. pradės įgyvendinti savo strateginius
planus. Tai reikštų, kad valstybės narės savo strateginius planus pateiks ne vėliau kaip iki
2020 m. sausio 1 d. ir kad Komisija šiuos planus patvirtins per metus. Atsižvelgiant į
dabartinę padėtį tiek Parlamente, tiek Taryboje, akivaizdu, kad pagrindiniai teisės aktai ir su
jais susiję deleguotieji bei įgyvendinimo aktai oficialiai iki 2020 m. sausio mėn. nebus priimti,
todėl reikės numatyti pereinamąjį laikotarpį.
Dėl šio pereinamojo laikotarpio reikės pratęsti galiojančios teisinės sistemos taikymo
laikotarpį ir pritaikyti tam tikras taisykles, kad būtų užtikrintas BŽŪP tęstinumas iki tol, kol
pradės veikti nauja sistema.
Oficialiai reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ir 1308/2013 taikomi
neribotą laiką, todėl jie bus toliau taikomi, kol bus panaikinti. Reglamentas (ES)
Nr. 1305/2013 bus toliau taikomas paramai, kurią Komisija patvirtino pagal Reglamentą (ES)
Nr. 1305/2013.
Tačiau Tiesioginių išmokų reglamente (ES) Nr. 1307/2013 ir Kaimo plėtros reglamente (ES)
Nr. 1305/2013 nenustatyta Sąjungos paramos suma arba nacionalinės viršutinės ribos po
2020 m. Tas pats pasakytina apie Reglamentą (ES) Nr. 228/2013 dėl specialių žemės ūkio
priemonių atokiausiems Sąjungos regionams ir Reglamentą (ES) Nr. 229/2013 dėl specialių
žemės ūkio priemonių mažosioms Egėjo jūros saloms. Todėl nuo 2021 m. šių reglamentų
praktiškai nebus įmanoma taikyti. Taigi, juos reikia iš dalies pakeisti, kad į juos būtų įtrauktos
atitinkamos 2021–2027 m. DFP sumos ir (arba) viršutinės ribos, kai dėl jų bus nuspręsta. Be
to, Tiesioginių išmokų reglamente (ES) Nr. 1307/2013 buvo numatyta tam tikras taisykles
taikyti iki 2019 m. Reglamente (ES) 2019/288, kuriuo iš dalies keičiamas Tiesioginių išmokų
reglamentas, numatytos 2020 kalendorinių metų taisyklės. Šių taisyklių taikymą pereinamuoju
laikotarpiu reikės dar kartą pratęsti. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, reglamentus reikės
taip pat papildyti tam tikromis taisyklėmis arba iš dalies pakeisti tam tikras galiojančias
taisykles, kad būtų užtikrintas tęstinumas.
Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 nustatytos su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
susijusios taisyklės. Kadangi dabartinis kaimo plėtros programavimo laikotarpis turės būti
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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal
bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir
panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013,
COM(2018) 392 final – 2018/0216 (COD); Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl
bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES)
Nr. 1306/2013, COM(2018) 393 final – 2018/0217 (COD); Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio
produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES)
Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių
nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems
Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms
Egėjo jūros saloms (COM(2018) 394 final/2).
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pratęstas pasibaigus šiam laikotarpiui, reikės atitinkamai patikslinti tam tikrus tame
reglamente apibrėžtus reguliavimo terminus.
Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 nustatytos BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos
nuostatos bus taikomos toliau, tačiau reikėtų tam tikrų pakeitimų siekiant užtikrinti tęstinumą
pereinamuoju laikotarpiu.
Šiuo pasiūlymu siekiama suteikti tikrumo ir tęstinumo skiriant paramą Europos ūkininkams ir
užtikrinti paramos kaimo plėtrai tęstinumą pereinamuoju laikotarpiu toms valstybėms narėms,
kurios panaudojo savo 2014–2010 m. EŽŪFKP asignavimus: dabartinės teisinės sistemos
taikymo laikotarpis bus pratęstas, kol bus pradėta taikyti naujoji BŽŪP. Tam, kad valstybės
narės galėtų atlikti būtinus pakeitimus nacionaliniu lygmeniu, šiuos pakeitimus iki 2020 m.
vidurio turėtų priimti Taryba ir Europos Parlamentas.
(b)

Perėjimas prie kito BŽŪP laikotarpio

Naujoji BŽŪP susijusi su reikšmingais pokyčiais. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo
dabartinio prie kito BŽŪP laikotarpio, reikia pereinamojo laikotarpio taisyklių.
Kalbant apie antrąjį ramstį, yra įprasta nustatyti pereinamojo laikotarpio taisykles tarp dviejų
programavimo laikotarpių. Paprastai pereinamojo laikotarpio taisyklių reikia dviem iš eilės
programavimo laikotarpiams apimti. Atsižvelgiant į reikšmingus pokyčius, susijusius su
Komisijos reformos pasiūlymais, dar svarbiau yra nustatyti pereinamojo laikotarpio
priemones, visų pirma susijusias su daugiamečių įsipareigojimų, prisiimtų dabartiniu ir
ankstesniu programavimo laikotarpiais, tęstinumu.
Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytos
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės, įskaitant pagalbos konkretiems sektoriams
sistemas. Jame numatytos intervencinių priemonių žemės ūkio rinkose ir konkretiems
sektoriams teikiamos paramos nuostatos. Siekiant užtikrinti suderinamumą, dauguma
intervencinių priemonių pagal naująją BŽŪP bus įtrauktos į vieną strateginį BŽŪP paramos
planą, skirtą kiekvienai valstybei narei, įskaitant keletą sektorinių intervencinių priemonių,
kurios anksčiau buvo nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1308/2013. Pagal dabartines taisykles
skirtingoms sektorių programoms taikomi skirtingi terminai. Siekiant užtikrinti
suderinamumą, tęstinumą ir sklandų perėjimą nuo pagalbos sistemų pagal Reglamentą (ES)
Nr. 1308/2013 prie sektorinių intervencinių priemonių pagal naująją BŽŪP, būtina nustatyti
taisykles dėl kiekvienos iš šių pagalbos sistemų trukmės, atsižvelgiant į valstybių narių BŽŪP
strateginių planų taikymo pradžią. Kalbant apie pagalbos vaisių ir daržovių sektoriuje bei
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje sistemas, būtina reglamentuoti veiklos
programų ir darbo programų tęsimą ir keitimą.
•

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Siūlomi pakeitimai yra suderinami su galiojančiais reglamentais (ES) Nr. 1305/2013,
1307/2013 ir 1308/2013, todėl pasiūlymas suderinamas su galiojančiomis BŽŪP politikos
nuostatomis.
•

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Siūlomi pakeitimai yra suderinami su reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m.
daugiametė finansinė programa (DFP), pasiūlymu2 ir Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR)
pasiūlymu3.
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2.

TEISINIS PAGRINDAS,
PRINCIPAI

•

Teisinis pagrindas

SUBSIDIARUMO

IR

PROPORCINGUMO

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnio 2 dalis ir 349 straipsnis.
•

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

SESV numatyta, kad žemės ūkio srities kompetencija dalijasi Sąjunga ir valstybės narės.
Sąjunga naudojasi šia kompetencija priimdama įvairius teisės aktus ir taip nustato ir
įgyvendina ES bendrą žemės ūkio politiką, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 38–44 straipsniuose. Šio pasiūlymo tikslas – apimti laikotarpį iki naujosios BŽŪP
taikymo laikotarpio pratęsiant dabartinės teisinės sistemos taikymo laikotarpį ir užtikrinti
sklandų perėjimą nuo dabartinio prie kito BŽŪP laikotarpio. Šiuos tikslus galima pasiekti tik
iš dalies pakeitus reglamentus (ES) Nr. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013,
228/2013 ir 229/2013 ir kartu nustačius tam tikras pereinamojo laikotarpio nuostatas.
•

Proporcingumo principas

Pasiūlymu nenumatoma jokių naujų politikos pokyčių, tik iš dalies pakeisti teisėkūros
procedūra priimamus aktus ir nustatyti teisės aktų sistemos pereinamąjį laikotarpį. Galiojantys
reglamentai šiuo pasiūlymu keičiami tiek, kiek tai būtina siekiant pirmiau nurodytų tikslų.
•

Priemonės pasirinkimas

Kadangi pirminiai teisėkūros procedūra priimami aktai yra Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentai, pakeitimai taip pat turėtų būti daromi Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu, laikantis įprastos teisėkūros procedūros.
3.

EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS
ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

•

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.
•

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Netaikoma.
•

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.
•

Poveikio vertinimas

Pasiūlymu atsižvelgiama į teisinius poreikius, susijusius su vėlavimu taikyti naująją BŽŪP dėl
institucijų vykdomų diskusijų dėl BŽŪP reformos. Nepriėmus tokių teisės aktų, kyla pavojus,
kad 2021 m. ūkininkai ir kiti BŽŪP paramos gavėjai negaus paramos. Todėl valstybės narės
prašo Komisijos pasiūlyti tokius teisės aktus. Pasiūlyme taip pat pateikiama pereinamojo
laikotarpio patikslinimų, kurie yra būtini dėl Komisijos reformos pasiūlymais numatytų
esminių pakeitimų. Atsižvelgiant į tai, poveikio vertinimas nereikalingas.
•

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.
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•

Pagrindinės teisės

Pasiūlymu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažįstamų
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
4.

POVEIKIS BIUDŽETUI

Dabartiniuose Kaimo plėtros reglamente (ES) Nr. 1305/2013 ir Tiesioginių išmokų
reglamente (ES) Nr. 1307/2013 nenumatyta pereinamojo laikotarpio (po 2020 kalendorinių
metų) lėšų. Todėl iniciatyva daro poveikį biudžetui: siekiant užtikrinti sklandų tęstinumą,
numatomi papildomi atitinkamo pereinamojo laikotarpio asignavimai tiesioginėms išmokoms
ir kaimo plėtrai. Šie asignavimai atitinka pasiūlyme dėl BŽŪP plano nurodytas lėšas ir yra
suderinami su Komisijos pasiūlymu dėl 2021–2027 m. DFP. Jeigu valstybės narės nuspręs
nepratęsti dabartinių kaimo plėtros programų, 2021 m. EŽŪFKP asignavimai bus perkelti į
2022–2025 m. EŽŪFKP asignavimus.
Panašiai bus ir pereinamuoju laikotarpiu, reglamentuose (ES) Nr. 1308/2013, 228/2013 ir
229/2013 numatytus asignavimus reikės patikslinti siekiant atsižvelgti į Europos žemės ūkio
garantijų fondui (EŽŪGF) skirtas bendras sumas, įtrauktas į DFP pasiūlymą.
Siekiant užtikrinti tęstinumą, siūloma pereinamuoju laikotarpiu palikti Reglamento (ES)
Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nurodytą žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą. Jis turi būti
finansuojamas tiesioginėms išmokoms taikant finansinę drausmę. Dėl to neatsiranda jokių
papildomų išlaidų.
Šiuo pasiūlymu bendri biudžetiniai įsipareigojimai nekeičiami. Numatomo mokėjimų
asignavimų tvarkaraščio poveikis priklausys nuo valstybių narių sprendimų, ar tęsti dabartines
kaimo plėtros programas.
Panašiai, bet koks valstybių narių sprendimas pervesti lėšas iš tiesioginių išmokų kaimo
plėtrai ir atvirkščiai nekeis bendrų biudžetinių įsipareigojimų, tačiau gali turėti įtakos
mokėjimo terminams, tačiau to negalima įvertinti.
Šio pasiūlymo finansinis poveikis išsamiau paaiškintas prie pasiūlymo pridedamoje
finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje.
5.

KITI ELEMENTAI

•

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Pratęsiamas dabartinės sistemos ir susijusių įgyvendinimo planų bei stebėsenos, vertinimo ir
ataskaitų teikimo tvarkos taikymas.
•

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.
•
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Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas
Šis pasiūlymas teikiamas dėl septynių reglamentų:
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros
reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos (toliau – BNR);
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)
lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (toliau –
Kaimo plėtros reglamentas);
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės
ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos (toliau – Horizontalusis
reglamentas);
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo
nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams
skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės (toliau – Tiesioginių išmokų reglamentas);
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (toliau – Bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas);
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos
specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006;
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos
specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006.
Pasiūlymas padalytas į dvi antraštines dalis.
Į pirmą antraštinę dalį įtraukti keturi skyriai, į kuriuos įtrauktos nuostatos, kuriomis dabartinės
teisinės sistemos taikymas pratęsiamas siekiant apimti papildomą laikotarpį iki BŽŪP plano
taikymo laikotarpio ir konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, kad būtų užtikrintas
sklandus perėjimas nuo dabartinio prie kito BŽŪP laikotarpio.
Į antrą antraštinę dalį daugiausia įrauktos nuostatos, kuriomis dabartinės teisinės sistemos
taikymas pratęsiamas.
I antraštinėje dalyje nustatomos naujos atskiros nuostatos.
II antraštinėje dalyje iš dalies keičiamos galiojančios nuostatos.
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (BNR)
Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos keliems fondams, įskaitant Europos
žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), bendros taisyklės ir toliau būtina taikyti 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu iš EŽŪFKP remiamoms programoms, taip pat iš EŽŪFKP
remiamoms programoms, kurias valstybės narės nusprendžia pratęsti pereinamuoju
laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, reikia pritaikyti tam tikrus reguliavimo terminus, kad jie
apimtų pereinamąjį laikotarpį.
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Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013
Siūlomi Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 pakeitimai yra susiję su pasirenkamuoju dabartinio
2014–2020 m. programavimo laikotarpio pratęsimu dar vieniems metams. Pakeitimai apima
atitinkamas Sąjungos paramos sumas per pratęstą laikotarpį po 2020 m. pagal Komisijos
pasiūlymą dėl 2021–2027 m. DFP.
Šiuo pasiūlymu taip pat užtikrinama, kad dabartinio programavimo laikotarpio daugiamečiai
įsipareigojimai (28, 29 ir 33 str.) galėtų būti tęsiami naujuoju programavimo laikotarpiu.
Valstybės narės turės nustatyti trumpesnį naujų įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
Be to, pasiūlymu užtikrinama, kad įsipareigojimai pagal dabartines ir ankstesnes taisykles
būtų toliau finansuojami iš kito laikotarpio EŽŪFKP finansinių paketų.
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
Pagrindinis patikslinimas susijęs su Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nurodytu
žemės ūkio sektoriaus krizių rezervu, kurį siūloma palikti pereinamuoju laikotarpiu siekiant
užtikrinti tęstinumą. Pasiūlyme taip pat atsižvelgiama į tam tikrus reguliavimo terminus,
kuriuos reikia pritaikyti, kad jie apimtų pereinamąjį laikotarpį.
Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013
Į reglamentą dabar įtrauktos nacionalinės ir grynosios tiesioginių išmokų viršutinės ribos iki
2020 kalendorinių metų imtinai. Todėl turėtų būti įtrauktos 2021 kalendorinių metų viršutinės
ribos, taip pat turėtų būti patikslintos 2021 kalendorinių metų specialiosios išmokos už
medvilnę referencinės sumos. Pasiūlymu taip pat siekiama ištaisyti skirstant teises į išmokas
valstybių narių padarytas klaidas: tiek dėl teisių į išmokas skaičiaus, tiek dėl jų vertės.
Siekiant teisinio tikrumo, teisės į išmokas nuo 2021 m. turėtų būti tvarkingos. Pasiūlyme
numatyta galimybė valstybėms narėms ir toliau perkelti lėšas iš vieno ramsčio į kitą po 2020
kalendorinių metų. Jame taip pat aiškiai suteikiama galimybė valstybėms narėms tęsti vidaus
konvergencijos procesą po 2019 m. Pasiūlyme numatyta pereinamuoju laikotarpiu pratęsti
vienkartinės išmokos už plotus sistemą.
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
Siūlomais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 pakeitimais patikslinamos Sąjungos paramos
konkrečioms pagalbos sistemoms sumos pereinamuoju laikotarpiu pagal Komisijos pasiūlymą
dėl 2021–2027 m. DFP. Jais taip pat nustatomos taisyklės dėl kiekvienos iš šių pagalbos
sistemų trukmės, atsižvelgiant į valstybių narių būsimų BŽŪP strateginių planų taikymo
pradžią, o dėl pagalbos sistemų tam tikriems sektoriams, veiklos programų ir darbo programų
tęsimo ir keitimo taisykles.
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
Siūlomi Reglamento (ES) Nr. 228/2013 pakeitimai yra susiję su atitinkamomis Sąjungos
paramos sumomis konkrečioms pereinamojo laikotarpio priemonėms pagal 2021–2027 m.
DFP.
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
Siūlomi Reglamento (ES) Nr. 229/2013 pakeitimai yra susiję su atitinkamomis Sąjungos
paramos sumomis konkrečioms pereinamojo laikotarpio priemonėms pagal 2021–2027 m.
DFP.
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2019/0254 (COD)
Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo
(EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013
nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES)
Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę4,
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę5,
atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę,
laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,
kadangi:
(1)

Komisijos pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 6 dėl bendros žemės ūkio
politikos (BŽŪP) po 2020 m. siekiama, kad BŽŪP padėtų geriau spręsti dabartinius ir būsimus
uždavinius, pavyzdžiui, kovoti su klimato kaita arba užtikrinti kartų atsinaujinimą, kartu toliau
padedant Sąjungos ūkininkams kurti tvarų ir konkurencingą žemės ūkio sektorių. Šie
pasiūlymai yra glaudžiai susiję su 2021–2027 m. Sąjungos daugiamete finansine programa
(DFP);

(2)

Komisija pasiūlė susieti BŽŪP su veiklos rezultatų pasiekimu (įgyvendinimo modelis). Pagal
naują teisinę sistemą Sąjunga turi nustatyti pagrindines politikos nuostatas, pavyzdžiui, BŽŪP
tikslus ir pagrindinius reikalavimus, o valstybės narės turi prisiimti daugiau atsakomybės už tai,
kaip nustatytus tikslus ir siektinus rodiklius pasiekti. Taigi valstybės narės turi parengti BŽŪP
strateginius planus, kuriuos tvirtina Komisija, o įgyvendina valstybės narės;

4

OL C , , p. .
OL C , , p. .
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės
ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, COM(2018)392 final 2018/0216 (COD); Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos
finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, COM(2018)393 final
- 2018/0217 (COD); Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami
reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES)
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno
produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013,
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013,
kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms, COM(2018) 394 final/2.
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(3)

teisėkūros procedūra nebuvo laiku baigta, kad valstybės narės ir Komisija būtų galėjusios
parengti visus elementus, kurie yra būtini siekiant naują teisinę sistemą ir BŽŪP strateginius
planus taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., kaip iš pradžių siūlė Komisija;

(4)

todėl siekiant užtikrinti, kad 2021 m. ūkininkai ir kiti paramos gavėjai gautų Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą,
Sąjunga turėtų dar vienus metus šią paramą teikti pagal dabartinės teisinės sistemos,
apimančios 2014–2020 m. laikotarpį, sąlygas. Dabartinė teisinė sistema nustatyta visų pirma
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1303/20137, (ES) Nr. 1305/20138, (ES)
Nr. 1306/20139, (ES) Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, (ES) Nr. 228/201312 ir (ES)
Nr. 229/201313. Be to, siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinių paramos sistemų prie
naujos teisinės sistemos, kuri apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d., turėtų būti nustatytos
taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojama, kaip tam tikra daugiametė parama bus integruota į
naująją teisinę sistemą;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga turėtų toliau remti kaimo plėtrą 2021 m., valstybės narės, kurios
įrodo, kad gali nebeturėti lėšų ir nebegalėti prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, turėtų turėti galimybę pratęsti EŽŪFKP lėšomis remiamų
kaimo plėtros programas arba tam tikras savo regionų kaimo plėtros programas iki 2021 m.
gruodžio 31 d. ir finansuoti šias pratęstas programas iš atitinkamų 2021 m. skirtų biudžeto lėšų.
Pratęstomis programomis turėtų būti siekiama išlaikyti bent tokį patį bendrą aplinkos ir klimato
siekių lygį;

(6)

kai kurios valstybės narės gali dar turėti joms ankstesniais metais Sąjungos skirtų lėšų, todėl
valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę nepratęsti savo kaimo plėtros programų arba tam
tikrų savo regionų kaimo plėtros programų. Šios valstybės narės turėtų turėti galimybę perkelti
2021 m. skirtas EŽŪFKP biudžeto lėšas arba dalį EŽŪFKP biudžeto lėšų, skirtų atitinkamoms
regionų kaimo plėtros programoms, kurios nebuvo pratęstos, į 2022–2025 m. skirtus
finansinius asignavimus pagal Tarybos reglamentą (ES) .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa]14;

7

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo
plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio
politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB)
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347,
2013 12 20, p. 549).
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal
bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas
bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB)
Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios
žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006
(OL L 78, 2013 3 20, p. 23).
2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios
žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006
(OL L 78, 2013 3 20, p. 41).
DFP reglamentas, OL L , , p. .
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(7)

kad Komisija galėtų atlikti būtiną finansinį planavimą ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013
priede nustatyto metinio Sąjungos paramos paskirstymo atitinkamus koregavimus, netrukus po
šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės turėtų informuoti Komisiją, ar jos nusprendė
pratęsti savo kaimo plėtros programas, o regioninių kaimo plėtros programų atveju – kurias iš
jų jos nusprendė pratęsti, taigi kuri atitinkama 2021 m. skirta biudžeto lėšų suma nebus perkelta
į kitus metus;

(8)

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos bendros taisyklės, taikomos EŽŪFKP ir kai
kuriems kitiems fondams, veikiantiems pagal bendrą sistemą. Tas reglamentas turėtų būti toliau
taikomas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms,
taip pat toms EŽŪFKP lėšomis remiamoms programoms, kurių laikotarpį valstybės narės
nutarė pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tų valstybių narių partnerystės sutartis, sudaryta
2014 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (ES)
Nr. 1303/2013, turėtų būti toliau naudojama kaip valstybių narių ir Komisijos strateginis
dokumentas įgyvendinant iš EŽŪFKP 2021 programavimo metams skirtą paramą;

(9)

tam tikri Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatyti įgyvendinimo ataskaitų, metinių peržiūrų
posėdžių, ex post vertinimų, apibendrinamųjų ataskaitų, išlaidų tinkamumo finansuoti,
įsipareigojimų panaikinimo ir biudžetinių įsipareigojimų terminai taikomi tik 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu. Šie terminai turėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į pratęstą laikotarpį,
per kurį gali būti įgyvendinamos su EŽŪFKP parama susijusios programos;

(10)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1310/201315 ir Komisijos deleguotajame
reglamente (ES) Nr. 807/201416 nustatyta, kad išlaidos, susijusios su tam tikrais ilgalaikiais
įsipareigojimais, prisiimtais remiantis tam tikrais reglamentais, pagal kuriuos parama kaimo
plėtrai buvo teikiama prieš Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu turėtų būti toliau apmokamos EŽŪFKP lėšomis tam tikromis sąlygomis. Tos
išlaidos atitinkamų teisinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpiu tomis pačiomis sąlygomis
toliau turėtų būti tinkamos finansuoti 2021 programavimo metais. Dėl teisinio aiškumo ir
tikrumo taip pat turėtų būti paaiškinta, kad teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal
priemones, atitinkančias Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytas priemones, kurioms
taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema, turėtų būti taikoma ši integruota
administravimo ir kontrolės sistema ir kad su šiais teisiniais įsipareigojimais susijusios išmokos
turėtų būti išmokėtos nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.;

(11)

siekiant suderinamumo su kitais Reglamentu (ES) XXXX/XXXX [Naujas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas BNR]17 reglamentuojamais fondais, turėtų būti galima EŽŪFKP
lėšomis remti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal naujas tame reglamente nustatytas
taisykles;

(12)

2015 m. paskirstydamos teises į išmokas (arba perskaičiuodamos savo turimas teises į išmokas)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kai kurios valstybės narės padarė klaidų nustatydamos
teisių į išmokas skaičių arba vertę. Daugelis šių klaidų (netgi jei jos buvo susijusios su vienu

15

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam
tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos
dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų
taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865).
2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31,
p. 1).
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… [visas pavadinimas] (OL L …, …, p. …).
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ūkininku) paveikė visų ūkininkų ir visų metų teisių į išmokas vertę. Be to, kai kurios valstybės
narės padarė klaidų ir po 2015 m. paskirstydamos teises į išmokas iš rezervo (pvz.,
apskaičiuodamos vidutinę vertę). Tokiems reikalavimų nesilaikymo atvejams paprastai taikoma
finansinė pataisa, kol atitinkama valstybė narė imasi taisomųjų priemonių. Atsižvelgiant į
laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo paskirstymo, valstybių narių pastangas nustatyti ir prireikus
ištaisyti teisių į išmokas klaidas, taip pat siekiant teisinio aiškumo, nuo tam tikros dienos teisių
į išmokas skaičius ir vertė turėtų būti laikomi teisėtais ir tvarkingais;

LT

(13)

tačiau teisių į išmokas patvirtinimas nereiškia, kad siekiant užtikrinti Sąjungos biudžeto
apsaugą nuo netvarkingų išlaidų valstybės narės atleidžiamos nuo atsakomybės pagal EŽŪGF
pasidalijamojo valdymo principą. Taigi teisių į išmokas, skirtų ūkininkams iki 2020 m. sausio
1 d., patvirtinimas nuo 2021 m. sausio 1 d. neturėtų daryti poveikio Komisijos įgaliojimams
priimti sprendimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje, susijusius su
neteisėtai išmokėtomis sumomis, skirtomis bet kuriems kalendoriniams metams, įskaitant
2020 m., dėl klaidų, susijusių su šių teisių į išmokas skaičiumi arba verte;

(14)

atsižvelgiant į tai, kad BŽŪP strateginiai planai, kuriuos valstybės narės turės parengti pagal
naują teisinę sistemą, bus taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d., turėtų būti nustatytos pereinamojo
laikotarpio taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojamas perėjimas nuo dabartinių paramos
sistemų prie naujos teisinė sistemos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) .../... 18[Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano];

(15)

tam tikros išlaidos, susijusios su ilgalaikiais įsipareigojimais, prisiimtais pagal reglamentus,
kuriais buvo remiama kaimo plėtra prieš Reglamentą (ES) 1305/2013, buvo tinkamos
finansuoti ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Išskyrus atvejus, kai šių ilgalaikių
įsipareigojimų trukmė baigėsi, šios išlaidos turėtų būti tinkamos finansuoti toliau laikotarpiu,
kurį apima BŽŪP strateginis planas, kol galios atitinkami teisiniai įsipareigojimai, su sąlyga,
kad būtų taikoma tuo laikotarpiu nustatyta įnašo norma ir kad šios išlaidos būtų įtrauktos į
BŽŪP strateginį planą ir apmokamos pagal Reglamentą (ES) [Horizontalusis reglamentas]. Tos
pačios nuostatos galioja tam tikriems ilgalaikiams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 arba Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013. Atsižvelgiant į tai,
turėtų būti paaiškinta, kad teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, kurios
atitinka su plotu ir su gyvuliais susijusias intervencines priemones, nustatytas BŽŪP
strateginiame plane, turėtų būti taikoma integruota administravimo ir kontrolės sistema ir kad
su šiais teisiniais įsipareigojimais susijusios išmokos turėtų būti mokamos nuo gruodžio 1 d. iki
kitų kalendorinių metų birželio 30 d.;

(16)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatomos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės ir
į 29–60 straipsnius įtrauktos tam tikros pagalbos sistemos. Šios pagalbos sistemos turėtų būti
įtrauktos į būsimus valstybių narių BŽŪP strateginius planus kaip sektorinės intervencinės
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] 39
straipsnio a–e punktuose. Siekiant užtikrinti darnų, tęstinį ir sklandų perėjimą nuo šių
Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų pagalbos sistemų prie Reglamente (ES) .../...
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] nustatytų sektorinių intervencinių priemonių turėtų
būti nustatytos taisyklės, susijusios su kiekvienos iš šių pagalbos sistemų trukme atsižvelgiant į
dieną, nuo kurios teisiškai įsigalios būsimi valstybių narių BŽŪP strateginiai planai;

(17)

pagalbos sistemų, taikomų alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriui, dabartinės
darbo programos, parengtos laikotarpiui nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.,
turėtų būti pratęstos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Turėtų būti nustatytos vaisių ir daržovių

18

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] (OL L …, …,
p. …).
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sektoriaus pagalbos sistemų taisyklės, susijusios su veiklos programų daliniais pakeitimais arba
šių programų pakeitimu;

LT

(18)

siekiant užtikrinti vyno ir bitininkystės sektorių pagalbos sistemų tęstinumą turėtų būti
nustatytos taisyklės, pagal kurias būtų tęsiamas šių pagalbos sistemų įgyvendinimas iki jų
atitinkamų programavimo laikotarpių pabaigos. Todėl šiuo laikotarpiu turėtų būti toliau
taikomos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su patirtomis
išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už veiklą, įgyvendintą pagal Reglamentą (ES)
Nr. 1308/2013 po 2021 m. gruodžio 31 d. ir iki tų pagalbos sistemų pabaigos;

(19)

kad nebūtų didelio įsipareigojimų perkėlimo iš dabartinio kaimo plėtros programavimo
laikotarpio į BŽŪP strateginius planus, naujų daugiamečių įsipareigojimų, susijusių su
agrarinės aplinkosaugos ir klimato sritimi, ekologiniu ūkininkavimu ir miškų aplinkosauga,
trukmė turėtų būti ne ilgesnė kaip treji metai. Dabartiniai įsipareigojimai turėtų būti pratęsti ne
ilgiau kaip vieniems metams;

(20)

EŽŪFKP lėšomis turėtų būti galima remti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal naujas
Reglamento (ES) XXXX/XXXX [Naujas BNR] taisykles. Tačiau siekiant, kad bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros lėšos neliktų neišleistos 2021 programavimo metais, valstybės narės,
kurios nusprendžia pratęsti savo kaimo plėtros programas iki 2021 m. gruodžio 31 d., be to,
naudojasi galimybe tiesioginėms išmokoms skirtas sumas perkelti prie kaimo plėtrai skirtų
sumų, turėtų turėti galimybę taikyti ne mažesnę kaip 5 % asignavimų sumą, skirtą
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai, tik EŽŪFKP įnašui, skiriamam iki 2021 m. gruodžio
31 d. pratęstai kaimo plėtros programai ir apskaičiuotam prieš perkeliant tiesioginėms
išmokoms skirtas sumas;

(21)

kad pereinamuoju laikotarpiu būtų užtikrintas tęstinumas, 2021 m. turėtų būti išlaikytas žemės
ūkio sektoriaus krizių rezervas ir į jį turėtų būti įtraukta atitinkama 2021 m. skirta šio rezervo
suma;

(22)

dėl išankstinio finansavimo iš EŽŪFKP tvarkos turėtų būti aiškiai nustatyta, kad jei valstybės
narės nusprendžia pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį iki 2021 m. gruodžio 31 d., dėl to
susijusioms programoms neturėtų būti skirtas papildomas išankstinis finansavimas;

(23)

šiuo metu Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 11 straipsnyje numatyta valstybių narių pareiga
pranešti tik apie sprendimus ir visas numatomas gauti lėšas sumažinus konkrečiais
kalendoriniais metais ūkininkui skirtinų tiesioginių išmokų sumos dalį, viršijančią
150 000 EUR 2015–2020 m. Siekiant užtikrinti dabartinės sistemos tęstinumą, valstybės narės
taip pat turėtų pranešti apie savo sprendimus ir 2021 kalendoriniais metais sumažinus išmokas
numatomas gauti lėšas;

(24)

remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsniu valstybės narės gali atlikti 2014–
2020 kalendoriniais metais tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai skirtų lėšų tarpusavio
perkėlimus. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų laikytis savo strategijos, turėtų būti
galima lanksčiai tarp ramsčių perkelti ir 2021 kalendoriniams metams skirtas lėšas (t. y. 2022
finansiniais metais);

(25)

kad Komisija galėtų nustatyti biudžeto viršutines ribas pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013
22 straipsnio 1 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio
2 dalį, 51 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 7 dalį, būtina, kad valstybės narės apie sprendimus
dėl 2021 kalendorinių metų finansinių asignavimų pagal kiekvieną sistemą praneštų iki
2020 m. rugpjūčio 1 d.;

(26)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 5 dalyje nustatytas linijinis teisių į išmokas
vertės koregavimas, jei vienų metų bazinės išmokos sistemos viršutinė riba skiriasi nuo
ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl valstybių narių priimtų tam tikrų sprendimų,
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darančių poveikį bazinės išmokos sistemos viršutinei ribai. To reglamento II priedo, susijusio
su nacionalinėmis viršutinėmis ribomis, pratęsimas po 2020 kalendorinių metų ir nuo to dienos
galimi kasmetiniai pokyčiai gali daryti poveikį bazinės išmokos sistemos viršutinei ribai.
Todėl, kad valstybės narės galėtų laikytis to reglamento 22 straipsnio 4 dalyje nustatyto
įpareigojimo, kad bendra visų teisių į išmokas vertės ir rezervo (-ų) suma būtų lygi bazinės
išmokos sistemos viršutinei ribai, tikslinga nustatyti, kad linijinis koregavimas būtų pritaikytas
prie II priedo pratęsimo arba pokyčių pereinamuoju laikotarpiu. Be to, siekiant valstybėms
narėms suteikti daugiau lankstumo, atrodo tikslinga leisti valstybėms narėms pritaikyti teisių į
išmokas arba rezervo vertę galimai taikant skirtingus koregavimo koeficientus;

LT

(27)

pagal dabartinę teisinę sistemą 2014 m. valstybės narės pranešė apie savo sprendimus iki 2020
kalendorinių metų, susijusius su bazinės išmokos sistemos metinių nacionalinių viršutinių ribų
paskirstymu tarp regionų, ir apie galimus metinius laipsniškus pakeitimus Reglamentu (ES)
Nr. 1307/2013 nustatytu laikotarpiu. Būtina, kad valstybės narės taip pat praneštų apie šiuos
sprendimus, susijusius su 2021 kalendoriniais metais;

(28)

vidaus konvergencijos mechanizmas – pagrindinis procesas, kuriuo siekiama teisingiau
paskirstyti tiesioginę paramą ūkininkų pajamoms. Pavienius didelius skirtumus, grindžiamus
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais, vis sunkiau pagrįsti. Pagal
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pagrindinį vidaus konvergencijos modelį nuo 2015 m.
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis valstybės narės taiko visoms teisėms į išmokas vienodą
fiksuotąją normą. Tačiau siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie vienodos vertės būtų
sklandesnis, buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kuria remdamosi valstybės narės nuo
2015 m. iki 2019 m. galėjo diferencijuoti teisių į išmokas vertes taikydamos dalinę
konvergenciją (vadinamąjį tunelio modelį). Kai kurios valstybės narės šia nukrypti leidžiančia
nuostata pasinaudojo. Siekdamos toliau tęsti teisingesnio tiesioginių išmokų paskirstymo
procesą, valstybės narės gali tęsti artėjimą prie nacionalinio arba regioninio vidurkio po
2019 m., užuot taikiusios vienodą fiksuotąją normą arba išlaikiusios 2019 m. teisių į išmokas
vertės lygį. Jos turėtų kasmet pranešti apie savo sprendimą dėl kitų metų;

(29)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 30 straipsnyje nustatyta, kad iš rezervo paskirtų teisių į
išmokas vertė kasmet laipsniškai keičiama atsižvelgiant į to reglamento II priede nustatytų
nacionalinių viršutinių ribų metinius etapus pagal daugiamečio rezervo valdymo principą. Šios
taisyklės turėtų būti pritaikytos taip, kad būtų galima iš dalies pakeisti visų skirtų teisių į
išmokas ir rezervo vertę, kad ji būtų pritaikyta prie II priede nurodytos sumos dvejų metų
pokyčio. Be to, kai kuriose valstybėse narėse, kurios iki 2019 m. netaikė fiksuotosios normos,
vidaus konvergencija yra įgyvendinama kasmet. Paskirstymo metais turi būti nustatyta tik
einamųjų 2020 ir 2021 kalendorinių metų teisių į išmokas vertė. Teisių į išmokas, kurios
skiriamos iš rezervo konkrečiais metais, vieneto vertė turėtų būti apskaičiuojama atlikus galimą
rezervo koregavimą pagal to reglamento 22 straipsnio 5 dalį. Visais vėlesniais metais teisių į
išmokas, kurios skiriamos iš rezervo, vertė turėtų būti pritaikoma pagal 22 straipsnio 5 dalį;

(30)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 36 straipsnyje nustatytas vienkartinės išmokos už plotus
sistemos (VIPS) taikymas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Reglamentu dėl BŽŪP strateginio plano
(ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] valstybėms narėms suteikiama galimybė
remti pagrindines pajamas tomis pačiomis sąlygomis, t. y. neskiriant teisių į išmokas remiantis
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais. Todėl tikslinga leisti pratęsti VIPS
2021 m.;

(31)

dėl teisinio tikrumo turėtų būti paaiškinta, kad Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 41 ir 42
straipsniais valstybėms narėms leidžiama kasmet peržiūrėti savo sprendimus dėl perskirstymo
išmokos;
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(32)

todėl reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES)
Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 228/2013 ir (ES) Nr. 229/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeisti;

(33)

kalbant apie paaiškinimą apie konvergenciją nuo 2020 m., 10 straipsnio 6 punktas turėtų būti
taikomas atgaline data nuo 2020 m. sausio 1 d.;

(34)

be to, reglamentų (ES) Nr. 228/2013 ir (ES) Nr. 229/2013 daliniai pakeitimai turėtų būti
taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

LT
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I antraštinė dalis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
I skyrius
Tolesnis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas 2021 programavimo
metais ir tam tikrų laikotarpių, nustatytų reglamentais (ES)
Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1310/2013, pratęsimas
1 straipsnis
EŽŪFKP lėšomis remiamų programų laikotarpio pratęsimas
1.

Valstybės narės, kurios dėl finansinių išteklių trūkumo gali neturėti galimybės prisiimti naujų
teisinių įsipareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, gali pratęsti Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis remiamų programų laikotarpį, nustatytą
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 26 straipsnio 1 dalyje, iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti pirmoje pastraipoje nustatyta galimybe, apie savo
sprendimą praneša Komisijai per 10 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo. Jeigu valstybės
narės pateikė regioninių programų rinkinį pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 6 straipsnį, į
tą pranešimą taip pat įtraukiama informacija apie tai, kurios regioninės programos bus
pratęsiamos, ir informacija apie atitinkamas iš biudžeto skiriamas lėšas pagal 2021 m. metinį
paskirstymą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priede.
Jeigu Komisija mano, kad pirmoje pastraipoje numatytas laikotarpio pratęsimas yra
nepagrįstas, apie tai ji informuoja valstybę narę per šešias savaites nuo antroje pastraipoje
nurodyto pranešimo gavimo.
Antroje pastraipoje nurodytas pranešimas nedaro poveikio poreikiui pateikti prašymą iš dalies
pakeisti 2021 m. kaimo plėtros programą pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio
pirmos pastraipos a punktą. Tokio dalinio pakeitimo tikslas – išlaikyti bent tokį patį bendrą
EŽŪFKP išlaidų, skirtų to reglamento 59 straipsnio 6 dalyje nurodytoms priemonėms, lygį.

2.

Jeigu valstybės narės nusprendžia nesinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybe,
2021 m. nepanaudotoms lėšoms, kurios joms skiriamos pagal Reglamento (ES)
Nr. 1305/2013 I priedą, taikomas Reglamento (ES) .../... [Reglamento, kuriuo nustatoma
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa] [8] straipsnis.
Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 1 dalyje nustatyta galimybe tik tam tikrų
regioninių programų atveju, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų skiriamų lėšų suma yra
tai valstybei narei 2021 m. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priede nustatyta suma, iš kurios
išskaičiuojamos pratęsiamoms regioninėms programoms iš biudžeto skiriamos lėšos, apie
kurias pranešta pagal 2 dalies pirmą pastraipą.
2 straipsnis
Tolesnis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas programoms
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1.

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 toliau taikomas programoms, remiamoms EŽŪFKP lėšomis
2014–2020 programavimo laikotarpiu, ir programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį
valstybės narės nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį.

2.

Nuorodos į programų, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės nusprendė pratęsti pagal
šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, laikotarpius arba terminus, nurodytus Reglamento (ES)
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Nr. 1303/2013 50 straipsnio 1 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 2 dalyje, 65
straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 76 straipsnio pirmoje pastraipoje, pratęsiamos vienais metais.
3.

Valstybės narės, kurios nusprendė pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį pagal šio reglamento 1
straipsnio 1 dalį, partnerystės sutartį, sudarytą 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d.
laikotarpiui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, toliau naudoja kaip valstybių narių ir
Komisijos strateginį dokumentą, įgyvendindamos iš EŽŪFKP 2021 m. skirtą paramą.

4.

Galutinė diena, iki kurios Komisija turi parengti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 57
straipsnio 4 dalyje nustatytą apibendrinamąją ataskaitą, kurioje pateikiamos pagrindinės
ex post vertinimų išvados, yra 2026 m. gruodžio 31 d.
3 straipsnis
Tam tikrų išlaidų rūšių atitiktis finansavimo reikalavimams 2021 m.

Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 daliai, šio reglamento 2 straipsnio 2
daliai ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 38 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 1310/2013 3 straipsnio 1
dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 16 straipsnyje nurodytos išlaidos yra tinkamos
finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą iš lėšų, skirtų 2021 m. finansuoti EŽŪFKP lėšomis remiamoms
programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1
straipsnio 1 dalį, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:
(a)

tokios išlaidos numatytos atitinkamoje 2021 m. kaimo plėtros programoje;

(b)

taikoma Reglamento (ES) Nr. 1310/2013 I priede ir Deleguotojo reglamento (ES)
Nr. 807/2014 I priede nustatyta atitinkamos priemonės, taikomos pagal Reglamentą
(ES) Nr. 1305/2013, EŽŪFKP įnašo norma;

(c)

Reglamento (ES) Nr.1306/2013 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta sistema taikoma
teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones, kurios atitinka pagal to
reglamento 21 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 28–31, 33, 34 ir 40 straipsnius
teikiamą paramą ir kurių atitinkamos operacijos yra aiškiai nurodytos; taip pat

(d)

išmokos, skiriamos c punkte nurodytiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti,
išmokamos per Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnyje nustatytą laikotarpį.

II skyrius
Reglamento (ES) [NAUJAS BNR] 25–28 straipsnių taikymas 2021
programavimo metais
4 straipsnis
Bendruomenės inicijuota vietos plėtra
EŽŪFKP lėšomis pagal Reglamento (ES) [NAUJAS BNR] 25–28 straipsnius gali būti remiama
bendruomenės inicijuota vietos plėtra pagal programas, remiamas EŽŪFKP lėšomis 2014–2020
programavimo laikotarpiu, ir pagal programas, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybės narės
nusprendė pratęsti pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį.
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III skyrius
Teisės į išmokas, susijusios su tiesioginėmis išmokomis ūkininkams
5 straipsnis
Galutinai nustatytos teisės į išmokas
1.

Teisės į išmokas, skirtos ūkininkams iki 2020 m. sausio 1 d., laikomos teisėtomis ir
tvarkingomis nuo 2021 m. sausio 1 d. Teisėta ir tvarkinga laikoma šių teisių į išmokas vertė
yra 2020 kalendorinių metų vertė, galiojanti 2020 m. gruodžio 31 d. Ši nuostata nedaro
poveikio atitinkamiems Sąjungos teisės straipsniams, susijusiems su teisių į išmokas verte
kalendoriniais metais, einančiais nuo 2021 m., visų pirma Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22
straipsnio 5 daliai ir 25 straipsnio 12 daliai.

2.

1 dalis netaikoma teisėms į išmokas, skirtoms ūkininkams pagal neteisingais faktais pagrįstas
paraiškas, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad ūkininkas negalėjo aptikti tokios
klaidos.

3.

Šio straipsnio 1 dalis nedaro poveikio Komisijos įgaliojimui priimti sprendimus, nurodytus
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje, dėl išlaidų išmokoms, skirtoms už ne
vėlesnius kaip 2020 kalendorinius metus.

IV skyrius
Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su reglamentais (ES)
Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 bei BŽŪP
strateginių planų įgyvendinimu
1 SKIRSNIS
KAIMO PLĖTRA
6 straipsnis
Tam tikrų išlaidų rūšių atitiktis finansavimo reikalavimams BŽŪP strateginio plano laikotarpiu
1.

19
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Su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos įgyvendinant
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/200519 23, 39 ir 43 straipsniuose nurodytas priemones,
kurioms skiriama parama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, yra toliau tinkamos
finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP strateginis
planas, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:
(a)

tokios išlaidos numatytos atitinkamame 2022–2027 m. BŽŪP strateginiame plane pagal
Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP plano] ir atitinka Reglamentą (ES)
[Horizontalusis reglamentas];

(b)

taikoma BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP
strateginio plano] nustatyta atitinkamos intervencinės priemonės EŽŪFKP įnašo norma.
Jeigu atitinkama intervencinė priemonė nevykdoma, taikoma EŽŪFKP įnašo norma,
nustatyta BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamento (ES) Nr. [Reglamentas dėl
BŽŪP strateginio plano] 85 straipsnio 2 dalies d punktą;

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).
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2.

(c)

Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 63 straipsnio 2 dalyje nurodyta
integruotoji sistema taikoma teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones,
kurios atitinka su plotu ir su gyvuliais susijusias intervencines priemones, išvardytas
Reglamento (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] III antraštinės dalies II ir
IV skyriuose, ir kurių atitinkamos operacijos yra aiškiai nurodytos; taip pat

(d)

išmokos, skiriamos c punkte nurodytiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti,
išmokamos per Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 42 straipsnyje nustatytą
laikotarpį.

Su teisiniais įsipareigojimais paramos gavėjams susijusios išlaidos, patirtos įgyvendinant
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29, 33 ir 34 straipsniuose nurodytas daugiametes
priemones, ir išlaidos, susijusios su valstybių narių, nusprendusių pratęsti 2014–2020 m.
laikotarpį pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, teisiniais įsipareigojimais, susijusiais su
laikotarpiais po 2024 m. sausio 1 d. arba po 2025 m. sausio 1 d., patirtos pagal Reglamento
(ES) Nr. 1305/2013 14–18 straipsnius, 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 20 straipsnį, 22–
27 straipsnius, 35, 38, 39 ir 39a straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnį,
yra tinkamos finansuoti skiriant EŽŪFKP įnašą 2022–2027 m. laikotarpiu, kurį apima BŽŪP
strateginis planas, jeigu laikomasi toliau išvardytų sąlygų:
(a)

tokios išlaidos numatytos atitinkamame 2022–2027 m. BŽŪP strateginiame plane pagal
Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] ir atitinka Reglamentą (ES)
[Horizontalusis reglamentas];

(b)

taikoma BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP
strateginio plano] nustatyta atitinkamos intervencinės priemonės EŽŪFKP įnašo norma;

(c)

Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 63 straipsnio 2 dalyje nurodyta
integruotoji sistema taikoma teisiniams įsipareigojimams, prisiimtiems pagal priemones,
kurios atitinka su plotu ir su gyvuliais susijusias intervencines priemones, išvardytas
Reglamento (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] III antraštinės dalies II ir
IV skyriuose, ir kurių atitinkamos operacijos yra aiškiai nurodytos; taip pat

(d)

išmokos, skiriamos c punkte nurodytiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti,
išmokamos per Reglamento (ES) [Horizontalusis reglamentas] 42 straipsnyje nustatytą
laikotarpį.

2 SKIRSNIS
REGLAMENTO (ES) NR. 1308/2013 29–60 STRAIPSNIUOSE NUSTATYTOS PAGALBOS
SISTEMOS

7 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29–60 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nustatytų
pagalbos sistemų taikymo pratęsimas
1.

LT

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnyje nurodytos alyvuogių aliejaus ir valgomųjų
alyvuogių sektoriaus paramos darbo programos, parengtos 2018 m. balandžio 1 d.–2021 m.
kovo 31 d. laikotarpiui, pratęsiamos ir baigiasi 2021 m. gruodžio 31 d. Pagal Reglamento
(ES) Nr. 1308/2013 152 straipsnį pripažintos atitinkamos gamintojų organizacijos, pagal to
reglamento 156 straipsnį pripažintos atitinkamos gamintojų organizacijų asociacijos ar pagal
to reglamento 157 straipsnį pripažintos atitinkamos tarpšakinės organizacijos atsižvelgdamos į
šį pratęsimą pakeičia savo darbo programas. Pakeistos darbo programos pateikiamos
Komisijai iki 2020 m. gruodžio 31 d.
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2.

Pripažintos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos, kurių Reglamento (ES)
1308/2013 33 straipsnyje nurodytas veiklos programas valstybė narė patvirtino laikotarpiui po
2021 m. gruodžio 31 d., iki 2021 m. rugsėjo 15 d. pateikia prašymą tai valstybei narei, kad ši
veiklos programa:
(a)

būtų iš dalies pakeista taip, kad atitiktų Reglamento (ES) [Reglamentas dėl BŽŪP
strateginio plano] reikalavimus arba

(b)

būtų pakeista nauja veiklos programa, patvirtinta pagal Reglamentą (ES) [Reglamentas
dėl BŽŪP strateginio plano].

Jeigu pripažinta gamintojų organizacija tokio prašymo iki 2021 m. rugsėjo 15 d. nepateikia,
jos veiklos programa, patvirtinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, baigiasi 2021 m.
gruodžio 31 d.

LT

3.

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 40 straipsnyje nurodytos paramos programos vyno sektoriuje
baigiasi 2023 m. spalio 15 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 39–54 straipsniai toliau taikomi
po 2021 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis
išmokomis už remiantis tuo reglamentu iki 2023 m. spalio 16 d. įgyvendintą veiklą pagal
pagalbos sistemą, nustatytą to reglamento 39–52 straipsniuose.

4.

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55 straipsnyje nurodytos bitininkystės sektoriui skirtos
nacionalinės programos baigiasi 2022 m. liepos 31 d. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 55, 56
ir 57 straipsniai toliau taikomi po 2021 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek tai susiję su patirtomis
išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už remiantis tuo reglamentu iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.
įgyvendintą veiklą pagal pagalbos sistemą, nustatytą to reglamento 55 straipsnyje.

5.

Nuo BŽŪP strateginio plano teisinio įsigaliojimo pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamentas
dėl BŽŪP strateginio plano] 106 straipsnio 7 dalį dienos išmokų, išmokėtų finansiniais metais
pagal kiekvieną iš pagalbos sistemų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29–31 ir 39–
60 straipsniuose, ir pagal kiekvieną sektorinių intervencinių priemonių rūšį, nurodytą
Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] 39 straipsnio b–e
punktuose, suma neviršija finansinių asignavimų, nustatytų kiekvienais finansiniais metais
kiekvienai sektorinių intervencinių priemonių rūšiai, nurodytai Reglamento (ES) .../...
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano] 39 straipsnio b–e punktuose.

6.

Kiek tai susiję su šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytomis pagalbos sistemomis, Reglamento
(ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalis, 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97,
99, 100 straipsniai, 102 straipsnio 2 dalis, 110 ir 111 straipsniai ir su šiais straipsniais
susijusios atitinkamos deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatos toliau taikomi po 2021 m.
gruodžio 31 d. tiek, kiek tai susiję su patirtomis išlaidomis ir išmokėtomis išmokomis už
veiklą, įgyvendintą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 po tos dienos ir iki pagalbos
sistemų, nurodytų šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, pabaigos.
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II antraštinė dalis. Daliniai pakeitimai
8 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 daliniai pakeitimai
Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 iš dalies keičiamas taip:
(1)

28 straipsnio 5 dalis papildoma šia antra pastraipa:
„Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–3 metų, laikotarpį,
taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo 2021 m. Jeigu valstybės narės
numato kasmet pratęsti įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam pradiniam
laikotarpiui, nuo 2021 m. pratęsimas negali būti ilgesnis nei vieni metai. Nuo 2021 m.
valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato vienų metų laikotarpį, taikomą
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš karto po pradiniu laikotarpiu įvykdytų
įsipareigojimų.“;

(2)

29 straipsnio 3 dalis papildoma šia antra pastraipa:
„Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–3 metų, laikotarpį,
taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo 2021 m. Jeigu valstybės narės
numato kasmet pratęsti ekologinio ūkininkavimo išlaikymą pasibaigus pirmoje pastraipoje
nustatytam pradiniam laikotarpiui, nuo 2021 m. pratęsimas negali būti ilgesnis nei vieni
metai. Nuo 2021 m. valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato vienų metų
laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, susijusiems su ekologinio ūkininkavimo
išlaikymu, prisiimtiems iš karto po pradiniu laikotarpiu įvykdytų įsipareigojimų.“;

(3)

33 straipsnio 2 dalis papildoma šia trečia pastraipa:
„Valstybės narės savo kaimo plėtros programose nustato trumpesnį, t. y. 1–3 metų, laikotarpį,
taikomą naujiems įsipareigojimams, kurie bus prisiimti nuo 2021 m. Jeigu valstybės narės
numato kasmet atnaujinti įsipareigojimus pasibaigus pirmoje pastraipoje nustatytam
pradiniam laikotarpiui, nuo 2021 m. atnaujinimas negali būti ilgesnis nei vieni metai.“;

(4)

42 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Be užduočių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 34 straipsnyje ir, jei taikoma,
nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) [NAUJAS BNR]* 27 straipsnyje,
vietos veiklos grupės gali atlikti ir papildomas užduotis, kurias joms perduoda
vadovaujančioji institucija ir (arba) mokėjimo agentūra. .
------*

(5)

[...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] [NAUJAS BNR] (OL …).“;

44 straipsnio įvadinis sakinys pakeičiamas taip:
„Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 straipsnio 1 dalies c punkte ir, jei taikoma, Reglamento
(ES) [NAUJAS BNR] 28 straipsnyje nurodyta parama skiriama:“;

(6)

58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(a)

1 dalis papildoma šia antra pastraipa:

„Nedarant poveikio 5, 6 ir 7 dalims bendra Sąjungos paramos kaimo plėtrai pagal šį
reglamentą skiriama suma laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra
ne didesnė kaip 11 258 707 816 EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–2027 m.
daugiametę finansinę programą.“;
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(b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7. Siekiant atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su 4 dalyje nurodytu metiniu paskirstymu,
įskaitant 5 ir 6 dalyse nurodytus pervedimus ir pervedimus, kuriuos reikia atlikti dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXXX/XXXX* [Šis reglamentas] 1 straipsnio
taikymo, atlikti techninius koregavimus nekeičiant bendrų asignavimų arba atsižvelgti į visus
kitus pakeitimus, numatytus teisėkūros procedūra priimame akte po šio reglamento priėmimo,
Komisijai pagal šio reglamento 83 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius
aktus, kad būtų peržiūrėtos šio reglamento I priede nustatytos viršutinės ribos.
----*
(7)

[...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] [...] (OL …).“;

59 straipsnio 5 dalis papildoma šia antra pastraipa:
„Kai valstybės narės pasinaudoja Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalies
šeštoje pastraipoje numatyta galimybe, šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytos procentinės
dalys taikomos bendram kaimo plėtros programai skiriamam EŽŪFKP įnašui be papildomos
paramos, skiriamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnio 1 dalies šeštą
pastraipą.“;

(8)

75 straipsnio 1 dalis papildoma šia antra pastraipa:
„Valstybė narė Komisijai pateikia programų, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybė narė
nusprendė pratęsti pagal Reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 1 straipsnio 1
dalį, metinę įgyvendinimo ataskaitą pagal šios dalies pirmą pastraipą iki 2025 m. gruodžio
31 d.“;

(9)

78 straipsnis papildomas šia antra pastraipa:
„Valstybė narė Komisijai pateikia programų, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybė narė
nusprendė pratęsti pagal Reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 1 straipsnio 1
dalį, ex post vertinimo ataskaitą pagal šios dalies pirmą pastraipą iki 2025 m. gruodžio 31 d.“;

(10)

LT
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9 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 daliniai pakeitimai
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 iš dalies keičiamas taip:
(1)

25 straipsnis papildomas šia trečia pastraipa:
„2021 m. rezervo suma yra 400 mln. EUR (2011 m. kainomis), ji įtraukiama į daugiametės
finansinės programos 3 išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES)
[xxxx/xxxx]* [DFP] priede.
----*
[...] Tarybos reglamentas (ES) [...], [kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė
finansinė programa (OL ...)“;

(2)

33 straipsnis pakeičiamas taip:
„33 straipsnis
Biudžetiniai įsipareigojimai
Sąjungos biudžetiniams įsipareigojimams dėl kaimo plėtros programų taikomas Reglamento
(ES) Nr. 1303/2013 76 straipsnis, jeigu taikoma, kartu su Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) [XXXX/XXXX]* [Šis reglamentas] 2 straipsnio 2 dalimi.
*

(3)

[...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [...] [...] (OL …).“;

35 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:
„5. Programoms, kurių 2014–2020 m. laikotarpį valstybė narė nusprendė pratęsti pagal
Reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 1 straipsnio 1 dalį, nebus skiriamas
išankstinis finansavimas, susijęs su 2021 m. asignavimu.“;

(4)

37 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Gavusi paskutinę metinę kaimo plėtros programos įgyvendinimo pažangos ataskaitą,
Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu finansiniu
planu, paskutinių atitinkamos kaimo plėtros programos vykdymo metų metinėmis
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos
Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų atitikties galutinės datos,
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalyje ir, jeigu taikoma,
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 2
straipsnio 2 dalyje. Jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės
išlaidų tinkamumo dienos.“;

(5)

38 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalyje ir, jeigu taikoma, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [XXXX/XXXX] [Šis reglamentas] 2 straipsnio 2
dalyje nurodytą paskutinę išlaidų tinkamumo dieną nepanaudota biudžetinių įsipareigojimų
dalis, dėl kurios per šešis mėnesius nuo tos dienos nebuvo pateikta išlaidų deklaracija,
automatiškai panaikinama.“.
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10 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 daliniai pakeitimai
Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 iš dalies keičiamas taip:
(1)

11 straipsnio 6 dalis papildoma šia ketvirta pastraipa:
„2021 metams valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai apie
pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir visas sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas.“;

(2)

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(a)

1 dalis papildoma šia septinta pastraipa:

„Ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali nuspręsti skirti papildomą paramą,
2022 finansiniais metais finansuojamą iš EŽŪFKP, neviršijančią 15 % jų metinių nacionalinių
viršutinių ribų 2021 kalendoriniais metais, nustatytų šio reglamento II priede. Todėl
atitinkama suma nebegali būti naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. Apie tą sprendimą
jos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir nustato pasirinktą
procentinę dalį.“;
(b)

2 dalis papildoma šia septinta pastraipa:

„Ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės, kurios nepriima 1 dalyje nurodyto
sprendimo dėl 2022 finansinių metų, gali nuspręsti tiesioginėms išmokoms skirti 15 %
neviršijančią sumą, o Bulgarija, Estija, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija,
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija – 25 % neviršijančią sumą, skirtą paramai,
finansuojamai iš EŽŪFKP 2022 finansiniais metais pagal Sąjungos teisės aktą, priimtą po to,
kai bus priimtas Tarybos reglamentas (ES) [xxxx/xxxx]* [DFP]. Todėl atitinkama suma
nebegali būti naudojama paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP. Apie tą sprendimą jos praneša
Komisijai ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.“;
----*
[...] Tarybos reglamentas (ES) [...], [kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė
finansinė programa (OL ...).“;
(3)

1 skyriaus pabaigoje įterpiamas šis 15a straipsnis:
„15a straipsnis
Su 2021 kalendoriniais metais susiję pranešimai
Valstybės narės praneša apie 2021 kalendorinių metų metinės nacionalinės viršutinės ribos
procentines dalis, nurodytas 22 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 1 dalyje, 49 straipsnio 1
dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje ir 53 straipsnio 6 dalyje, iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.“;

(4)

22 straipsnio 5 dalis papildoma šia antra pastraipa:
„Jei Komisijos pagal šio straipsnio 1 dalį valstybei narei 2021 kalendoriniams metams
nustatyta viršutinė riba skiriasi nuo ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl II
priede nustatytos sumos pasikeitimo arba bet kurio tos valstybės narės sprendimo, priimto
remiantis šio straipsnio 3 dalimi, 14 straipsnio 1 arba 2 dalimis, 42 straipsnio 1 dalimi, 49
straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 1 dalimi arba 53 straipsniu, ta valstybė narė linijiniu būdu
sumažina arba padidina visų teisių į išmokas vertę ir (arba) sumažina arba padidina
nacionalinį rezervą arba regioninius rezervus, kad užtikrintų, jog būtų laikomasi šio straipsnio
4 dalies.“;
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(5)

23 straipsnio 6 dalis papildoma šia ketvirta pastraipa:
„Valstybės narės, taikydamos 1 dalies pirmą pastraipą, iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. praneša
Komisijai apie su 2021 kalendoriniais metais susijusius sprendimus, nurodytus 2 ir 3 dalyse.“;

(6)

25 straipsnis papildomas šia 11 dalimi:
„11. Pritaikiusios 22 straipsnio 5 dalyje nurodytą koregavimą, valstybės narės, kurios
pasinaudojo šio straipsnio 4 dalyje nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata, gali nuspręsti, kad
teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir kurių vertė yra mažesnė už
nacionalinę arba regioninę vieneto vertę 2020 m., apskaičiuotą pagal šios dalies antrą
pastraipą, vieneto vertė būtų padidinta iki nacionalinės arba regioninės vieneto vertės 2020 m.
Šis padidinimas apskaičiuojamas pagal toliau išvardytas sąlygas:
a) padidinimo, dėl kurio valstybė narė priėmė sprendimą, apskaičiavimo metodas grindžiamas
objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais;
b) siekiant finansuoti padidinimą sumažinamos visos nuosavybės arba nuomos pagrindais
įgytos teisės į išmokas arba jų dalis, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d. ir kurių
vertė yra didesnė už nacionalinę arba regioninę vieneto vertę 2020 m., apskaičiuotą pagal šios
dalies antrą pastraipą. Šis sumažinimas taikomas šių teisių į išmokas vertės ir nacionalinės
arba regioninės vieneto vertės 2020 m. skirtumui. Šio sumažinimo taikymas grindžiamas
objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, į kuriuos gali būti įtrauktas didžiausio
sumažinimo nustatymas.
Pirmoje pastraipoje nurodyta nacionalinė arba regioninė vieneto vertė 2020 m.
apskaičiuojama bazinės išmokos sistemos nacionalinę arba regioninę viršutinę ribą, nustatytą
pagal 22 straipsnio 1 dalį arba 23 straipsnio 2 dalį 2020 m., išskyrus nacionalinio rezervo arba
regioninio (-ų) rezervo (-ų) sumą, padalijant iš nuosavybės arba nuomos pagrindais įgytų
teisių į išmokas, kurias ūkininkai turėjo 2019 m. gruodžio 31 d., skaičiaus.
Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, valstybės narės, kurios pasinaudojo 4 dalyje nustatyta
nukrypti leidžiančia nuostata, gali nuspręsti taikyti tą pačią teisių į išmoką vertę, kuri buvo
apskaičiuota pagal tą dalį ir kuriai taikomas 22 straipsnio 5 dalyje nurodytas koregavimas.
Valstybės narės laiku informuoja ūkininkus apie jų teisių į išmokas vertę, apskaičiuotą pagal
šią dalį.“;

(7)

25 straipsnis papildomas šia 12 dalimi:
„12. Valstybės narės gali nuspręsti toliau taikyti vidinę konvergenciją 2021 kalendoriniais
metais, atitinkamiems metams taikydamos 11 dalį.“;

(8)

29 straipsnis pakeičiamas taip:
„29 straipsnis
Pranešimai dėl teisių į išmokas vertės ir konvergencijos
Valstybės narės praneša apie su 2020 kalendoriniais metais susijusius sprendimus, nurodytus
25 straipsnio 11 dalyje, iki [Leidinių biuras: ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio
Pereinamojo laikotarpio reglamento įsigaliojimo].
Valstybės narės praneša apie su 2021 kalendoriniais metais susijusius sprendimus, nurodytus
25 straipsnio 12 dalyje, iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.“;
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(9)

30 straipsnio 8 dalis papildoma šia ketvirta pastraipa:
„Su paskirstymais iš 2021 m. rezervo susijusi rezervo suma, kuri turi būti neįtraukiama pagal
antrą pastraipą, koreguojama pagal 22 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą. Šios dalies trečia
pastraipa paskirstymams iš 2021 m. rezervo netaikoma.“;

(10)

36 straipsnio 1 dalyje įterpiama antra pastraipa:
„Valstybės narės, taikančios vienkartinės išmokos už plotus sistemą 2020 m., ją toliau taiko
po 2020 m. gruodžio 31 d.“;

(11)

41 straipsnio 1 dalis papildoma šia trečia pastraipa:
„Valstybės narės gali peržiūrėti pirmoje pastraipoje nurodytus sprendimus iki metų, einančių
prieš paraiškos teikimo metus, rugpjūčio 1 d. Jos iki tos dienos apie visus tokius sprendimus
praneša Komisijai.“;

(12)

42 straipsnio 1 dalis papildoma šia antra pastraipa:
„Valstybės narės gali peržiūrėti pirmoje pastraipoje nurodytus sprendimus iki metų, einančių
prieš paraiškos teikimo metus, rugpjūčio 1 d. Jos iki tos dienos apie visus tokius sprendimus
praneša Komisijai.“;

(13)

58 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Specialiosios išmokos už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą 2020 m. suma
apskaičiuojama 2 dalyje nustatytą derlingumo dydį padauginant iš šių referencinių sumų:
–

Bulgarija – 649,45 EUR,

–

Graikija – 234,18 EUR,

–

Ispanija – 362,15 EUR,

–

Portugalija – 228,00 EUR.

Specialiosios išmokos už reikalavimus atitinkančio ploto hektarą 2021 m. suma
apskaičiuojama 2 dalyje nustatytą derlingumo dydį padauginant iš šių referencinių sumų:

(14)

–

Bulgarija – 624,11 EUR,

–

Graikija – 225,04 EUR,

–

Ispanija – 348,03 EUR,

–

Portugalija – 219,09 EUR.“;

II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priedą.
11 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 iš dalies keičiamas taip:
(1)

29 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. 1 dalyje nurodytoms darbo programoms 2020 m. skiriamas finansavimas Sąjungos
lėšomis yra:
a) 11 098 000 EUR Graikijai;
b) 576 000 EUR Prancūzijai;
c) 35 991 000 EUR Italijai.
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1 dalyje nurodytoms darbo programoms 2021 m. skiriamas finansavimas Sąjungos lėšomis
yra:
a) 10 666 000 EUR Graikijai;
b) 554 000 EUR Prancūzijai;
c) 34 590 000 EUR Italijai.
(2)

58 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Sąjungos finansavimas, 2020 m. skiriamas pagalbai 1 dalyje numatytoms gamintojų
organizacijoms Vokietijoje, yra 2 277 000 EUR.
Sąjungos finansavimas, 2021 m. skiriamas pagalbai 1 dalyje numatytoms gamintojų
organizacijoms Vokietijoje, yra 2 188 000 EUR.“;

(3)

VI priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.
12 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 228/2013 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 228/2013 30 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:
„1. Šiame reglamente numatytos priemonės sudaro intervenciją, kuria siekiama stabilizuoti
žemės ūkio rinkas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1306/2013* 4 straipsnio 1 dalies a punkte, išskyrus priemones, numatytas šio reglamento
22 ir 24 straipsniuose.
2. Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas priemones
neviršydama tokios metinės sumos:
- Prancūzijos užjūrio departamentai: 267 580 000 EUR,
- Azorų ir Madeiros salos: 102 080 000 EUR,
- Kanarų salos: 257 970 000 EUR.
3. Sumos, kiekvienais finansiniais metais skiriamos III skyriuje nurodytoms priemonėms
finansuoti, negali viršyti:
- Prancūzijos užjūrio departamentai: 25 900 000 EUR,
- Azorų ir Madeiros salos: 20 400 000 EUR,
- Kanarų salos: 69 900 000 EUR.
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi reikalavimai, pagal kuriuos valstybės
narės kiekvienais metais gali pakeisti paskirtų išteklių skyrimą įvairiems produktams, kuriems
taikoma tiekimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
-*
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo
panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98,
(EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p.
549).“.
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13 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 daliniai pakeitimai
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 18 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:
„2. III ir IV skyriuose nurodytas priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 23 000 000 EUR
sumos.
3. Suma, skiriama III skyriuje nurodytai specialiai tiekimo tvarkai finansuoti, negali viršyti
6 830 000 EUR.“ .
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III antraštinė dalis
Baigiamosios nuostatos
14 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas
Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Tačiau
–

10 straipsnio 6 punktas taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.;

–

12 ir 13 straipsniai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

LT

Tarybos vardu
Pirmininkas
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FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA
1.

PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA
1.1. Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas
1.2. Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) (programų grupė)
1.3. Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis
1.4. Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas
1.5. Trukmė ir finansinis poveikis
1.6. Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.

VALDYMO PRIEMONĖS
2.1. Stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklės
2.2. Valdymo ir kontrolės sistema
2.3. Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.

NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS
3.1. Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (ės), kurioms daromas poveikis
3.2. Numatomas poveikis išlaidoms
3.2.1. Numatomo poveikio išlaidoms santrauka
3.2.2. Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams
3.2.3. Trečiųjų šalių įnašai
3.3. Numatomas poveikis pajamoms
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1.

PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.

Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas
A) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos
tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo
(EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES)
Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos
reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos
dėl 2021 m. išteklių ir taikymo
B) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės
drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 m. iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

1.2.

Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) (programų grupė)
8 programų grupė – Žemės ūkio ir jūrų politika pagal 2021–2027 m. daugiametės
finansinės programos (DFP) 3 išlaidų kategoriją – Gamtos ištekliai ir aplinka

1.3.

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:
 nauju veiksmu
 nauju veiksmu, kai bus įgyvendintas bandomasis projektas ir (arba) atlikti

parengiamieji veiksmai20
 esamo veiksmo galiojimo pratęsimu
 vieno ar daugiau veiksmų sujungimu arba nukreipimu į kitą / naują veiksmą

1.4.

Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.4.1.

Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo
pradinio etapo tvarkaraštį
Dabartiniu pasiūlymu siekiama užtikrinti tam tikrų bendros žemės ūkio politikos
(BŽŪP) elementų tęstinumą vienų metų pereinamuoju laikotarpiu pasibaigus 2014–
2020 m. laikotarpiui ir prieš pradedant taikyti su BŽŪP strateginiais planais
susijusias taisykles pagal Komisijos pasiūlymą (COM(2018) 392 final). Išsamesni
paaiškinimai pateikti šio pasiūlymo aiškinamajame memorandume ir finansinės
teisės akto pasiūlymo pažymos, pridėtos prie Komisijos pasiūlymo dėl laikotarpio po
2020 m. (COM(2018) 392 final), 1.4.1 punkte.

1.4.2.

Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz.,
koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu).
Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai
užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių
veiksmais.
Žr. finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos, pridėtos prie COM(2018) 392 final,
1.4.1 punktą.

20
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Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
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Panašios patirties išvados

1.4.3.

Netaikoma
Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

1.4.4.

Netaikoma
Trukmė ir finansinis poveikis

1.5.

 trukmė ribota
–  galioja nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31
–  įsipareigojimų asignavimų finansinis poveikis 2021 m. (tiesioginių išmokų
atveju – 2022 m.), o mokėjimų asignavimų – 2021 m. ir vėliau;
 trukmė neribota
Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM m. iki MMMM m., vėliau –
visuotinis taikymas.
Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)21

1.6.

 Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:
–  padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;
–  vykdomųjų įstaigų.
 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis
 Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis pavedant:
–  trečiosioms valstybėms arba jų paskirtiems organams;
–  tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);
–  EIB ir Europos investicijų fondui;
–  Finansinio reglamento 70 ir 71 straipsniuose nurodytiems organams;
–  viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms;
–  įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti
viešąsias paslaugas, jeigu jos pateikia pakankamas finansines garantijas;
–  įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms
pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia
pakankamas finansines garantijas;
–  atitinkamame pagrindiniame akte nurodytiems asmenims, kuriems pavesta
vykdyti konkrečius veiksmus BUSP srityje pagal ES sutarties V antraštinę dalį.
–

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos
Palyginti su dabartine padėtimi, nenumatoma jokių esminių pokyčių, t. y. didžioji dalis BŽŪP
išlaidų bus administruojama pasidalijamojo valdymo būdu kartu su valstybėmis narėmis. Vis
dėlto labai nedidelei daliai išlaidų toliau bus taikomas Komisijos vykdomas tiesioginis
valdymas.
21
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Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“
adresu https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
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2.

VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Palyginti su dabartiniais teisės aktais, nenumatoma jokių esminių pokyčių.
2.2.

Valdymo ir kontrolės sistema (-os)

2.2.1.

Valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo tvarkos ir
siūlomos kontrolės strategijos pagrindimas
Siekiant užtikrinti sklandų tęstinumą pereinamuoju laikotarpiu prieš pradedant
įgyvendinti BŽŪP strateginius planus, šiuo pasiūlymu dabartiniai valdymo būdai,
t. y. pasidalijamasis valdymas, ir mokėjimo tvarka bei kontrolės strategija reikiamu
laikotarpiu nekeičiami. Taigi pasiūlymas grindžiamas valstybių narių jau įdiegtomis
gerai veikiančiomis sistemomis.

2.2.2.

Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės
sistemą (-as)
Pastaraisiais metais pastebimas žemas klaidų lygis įgyvendinant BŽŪP rodo, kad
valstybių narių įdiegtos valdymo ir kontrolės sistemos veikia tinkamai ir teikia
pakankamą užtikrinimą. Pereinamojo laikotarpio nuostatomis numatoma status quo
kontrolės sistemų atžvilgiu.

2.2.3.

Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir
susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas
(atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)
Pasiūlymu nekeičiama status quo kontrolės priemonių atžvilgiu.

2.3.

Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės
Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones, pvz., išdėstytas Kovos su
sukčiavimu strategijoje.

Esamų priemonių keisti nesiūloma.
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3.

NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS
Pereinamojo laikotarpio pasiūlyme nurodytos sumos atitinka pagal 3 išlaidų
kategoriją siūlomas BŽŪP sumas, numatytas pasiūlyme dėl Tarybos reglamento,
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (COM(2018) 322
final/2).
Todėl EŽŪGF finansuojamų su rinka susijusių išlaidų asignavimai pagal Reglamentą
(ES) Nr. 1308/2013 bus patikslinti, kad atitiktų 2021 finansinių metų lygį, tiems
patiems sektoriams numatytą pasiūlyme dėl BŽŪP strateginių planų rėmimo
(COM(2018) 392 final). Asignavimai atokiausiems regionams ir Egėjo jūros saloms,
nustatyti reglamentuose (ES) Nr. 228/2013 ir (ES) Nr. 229/2013, taip pat
patikslinami, kad atitiktų jau pasiūlytą 2021 metų lygį (plg. COM(2018) 394 final).
Siūlomi 2021 kalendorinių metų asignavimai tiesioginėms išmokoms, finansuojami
2022 finansiniais metais, yra lygūs siūlomiems 2021 kalendorinių metų
asignavimams tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms (COM(2018) 392
final).
Siekiant užtikrinti kaimo plėtros tęstinumą, į pasiūlymą įtraukti 2021 metų
asignavimai. Jie lygūs sumoms, siūlytoms tų pačių metų kaimo plėtros
intervencinėms priemonėms (COM(2018) 392 final). Tuo atveju, jei valstybės narės
nusprendžia nebetęsti savo 2014–2020 m. kaimo plėtros programų, nepanaudoti
2021 m. asignavimai turi būti perprogramuoti į 2022–2025 m. asignavimus, skirtus
BŽŪP strateginiam planui.
Siūloma pereinamuoju laikotarpiu palikti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25
straipsnyje nurodytą žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, galiojantį 2014–2020 m.
laikotarpiu.
Apskritai, kiek tai susiję su įsipareigojimų asignavimais, pasiūlymas finansinio
poveikio 2021–2027 m. laikotarpiu neturi, palyginti su tuo, kas siūlyta ir aprašyta
finansinėje pažymoje, pridėtoje prie Komisijos pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m.
(COM(2018) 392 final). Kalbant apie mokėjimų asignavimus, numatomas galimas
poveikis yra paaiškintas toliau, tačiau priklausys nuo valstybių narių sprendimų, ar
tęsti 2014–2020 m. kaimo plėtros programas.
Toliau nurodyti finansiniai padariniai atitinka numatomus pokyčius, palyginti su
padariniais, nurodytais finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, pridėtoje prie
Komisijos pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. (COM(2018) 392 final).
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3.1.

Daugiametės
finansinės
programos
išlaidų
kategorija

Atitinkama daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija ir siūloma
nauja biudžeto išlaidų eilutė (-ės)
Išlaidų
rūšis

Biudžeto eilutė

DA /
NDA22

3 išlaidų kategorija:
Gamtos ištekliai ir aplinka

3

22
23
24

LT

NDA

Įnašas
ELPA
šalių23

valstybių
kandidačių24

NE

NE

trečiųjų
valstybių

pagal
Finansinio
reglamento [21
straipsnio 2
dalies b punktą]

NE

NE

DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
Valstybių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių kandidačių.
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3.2.

Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.

Numatomo poveikio išlaidoms santrauka
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

Gamtos ištekliai ir aplinka

3

Kiek tai susiję su EŽŪGF, pasiūlymas nedaro poveikio bendroms išlaidoms, palyginti su finansinėje pažymoje, pridėtoje prie Komisijos
pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. (COM(2018) 392 final), pateiktomis sąmatomis. Pereinamojo laikotarpio pasiūlymu, kuriuo užtikrinamas kelių
sektorinės paramos programų (t. y. vaisių ir daržovių, alyvuogių aliejaus, bitininkystės, vyno ir apynių), nustatytų Reglamentu (ES)
Nr. 1308/2013, tęstinumas iki šių programų integravimo pagal BŽŪP planą, numatoma, kad numatyti įsipareigojimai dėl sektorinių intervencinių
priemonių pagal BŽŪP planą išliks kaip su rinka susijusios išlaidos, pereinamuoju laikotarpiu nepatenkančios į BŽŪP plano taikymo sritį. Tas
pats taikoma tiesioginėms išmokoms: pagal BŽŪP planą numatyti įsipareigojimai pereinamuoju laikotarpiu ir toliau bus laikomi tiesioginėmis
išmokomis, nepatenkančiomis į BŽŪP plano taikymo sritį. Šie pokyčiai ir siūlymas pereinamuoju laikotarpiu toliau finansuoti krizių rezervą
poveikio bendriesiems kiekvienų metų ir laikotarpio įsipareigojimams nedaro, todėl atitinka Komisijos pasiūlymą dėl EŽŪGF tarpinės viršutinės
ribos 2021–2027 m. laikotarpiu.
Kiek tai susiję su EŽŪFKP, pasiūlymas nedaro poveikio atitinkamo laikotarpio įsipareigojimų asignavimams. Valstybių narių sprendimas dėl
2014–2020 m. kaimo plėtros programų pratęsimo darys poveikį įsipareigojimų vykdymo laikui, kadangi 2021 m. EŽŪFKP asignavimai turi būti
perkelti į 2022–2025 m. EŽŪFKP asignavimus, dėl kurių pratęsimo valstybės narės prašymų neteikia.
Šiuo metu kiekybiškai įvertinti grynojo poveikio mokėjimų asignavimų laikui neįmanoma, nes jis priklausys nuo valstybių narių sprendimų,
kuriais mokėjimų įgyvendinimas gali būti atidėtas arba paspartintas, palyginti su laiku, apytikriai nurodytu finansinėje teisės akto pasiūlymo
pažymoje, pridėtoje prie Komisijos pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. (COM(2018) 392 final): manoma, kad dėl 2014–2020 m. kaimo plėtros
programų pratęsimo tam tikrų valstybių narių ir (arba) programų mokėjimų profilis paspartės, o nepanaudotų 2021 m. asignavimų perkėlimas į
2022–2025 m. asignavimus mokėjimus užlaikys. Apskritai atitinkamo laikotarpio mokėjimų asignavimai išlieka nepakitę.
2021 m.
Įsipareigojimai

1

Mokėjimai

2

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Po
2027 m.

IŠ VISO

TARPINĖ SUMA – EŽŪGF

LT
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TARPINĖ SUMA – EŽŪFKP

Įsipareigojimai

3

Mokėjimai

4

Įsipareigojimai

5=1+
3

Mokėjimai

6=2+
4

IŠ VISO asignavimų, skirtų BŽŪP

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

7

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Po
2027 m.

IŠ VISO

Žmogiškieji ištekliai
Kitos administracinės išlaidos
IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės
finansinės programos 7 IŠLAIDŲ
KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų =
Iš viso mokėjimų)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
2021 m.

IŠ VISO asignavimų visose daugiametės
finansinės programos
IŠLAIDŲ KATEGORIJOSE

LT

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Po
2027 m.

IŠ VISO

Įsipareigojimai
Mokėjimai
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Numatomo poveikio administracinio pobūdžio asignavimams santrauka

3.2.2.

–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų
nenaudojama
–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai
naudojami taip:
Pasiūlymu nekeičiamas poveikis, numatytas finansinėje teisės akto pasiūlymo
pažymoje, pridėtoje prie Komisijos pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. (plg.
COM(2018) 392).
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
2021 m.

Metai

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

IŠ VISO

Daugiametės finansinės
programos
7 IŠLAIDŲ
KATEGORIJA
Žmogiškieji ištekliai
Kitos administracinės
išlaidos
Daugiametės finansinės
programos
7 IŠLAIDŲ
KATEGORIJOS
tarpinė suma

Neįtraukta į daugiametės
finansinės programos
7 IŠLAIDŲ
KATEGORIJĄ25

Žmogiškieji ištekliai
Kitos
administracinio pobūdžio
išlaidos
Tarpinė suma, neįtraukta
į daugiametės finansinės
programos 7 IŠLAIDŲ
KATEGORIJĄ

IŠ VISO

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau
paskirtų veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios
atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

25

LT

Techninė ir (arba) administracinė parama bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui
remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
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3.2.2.1. Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai
–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.
–  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:
Pasiūlymu nekeičiami reikalavimai, numatyti finansinėje teisės akto pasiūlymo
pažymoje, pridėtoje prie Komisijos pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. (plg.
COM(2018) 392).
Sąmatą surašyti etatų vienetais
2021 m.

Metai

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)
Komisijos būstinė ir atstovybės
Delegacijos
Moksliniai tyrimai
 Išorės darbuotojai (etatų vienetais): CA, LA, SNE, INT ir JED26
7 išlaidų kategorija
Finansuojama
pagal
daugiametės
finansinės
programos 7
IŠLAIDŲ
KATEGORIJĄ
Finansuojama
iš programos
paketo lėšų 27

- būstinėje

delegacijose
- būstinėje
delegacijose

Moksliniai tyrimai
Kita (nurodyti)
IŠ VISO

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus veiksmui valdyti ir (arba)
perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti
skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:
Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai
Išorės darbuotojai

26

27
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CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietos darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis
nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas
(„agency staff“), JPD – jaunesnysis delegacijos specialistas („Junior Professionals in Delegations“).
Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų
(buvusių BA eilučių).

31

LT

3.2.3.

Trečiųjų šalių įnašai
Pasiūlyme (iniciatyvoje):
–  nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo
–  numatytas trečiųjų šalių bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:
Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
Metai

Nurodyti
finansavimą
įstaigą

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

IŠ VISO

bendrą
teikiančią

IŠ VISO bendrai
finansuojamų asignavimų

3.3.

Numatomas poveikis pajamoms
–  Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio pajamoms.
–  Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:


nuosaviems ištekliams



kitoms pajamoms
nurodyti, jei pajamos priskirtos išlaidų eilutėms 
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis28

Biudžeto pajamų eilutė:

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

67 01 ir 67 0229

Asignuotųjų pajamų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-oms) daromas poveikis.

Be eilučių, nurodytų finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, pridėtoje prie Komisijos
pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. (COM(2018) 392 final), pereinamuoju laikotarpiu bus
daromas poveikis šiai eilutei:
08 02 YY – Tiesioginės išmokos ne pagal BŽŪP planą
Kitos pastabos (pvz., poveikio pajamoms apskaičiavimo metodas (formulė) arba kita informacija).

28

29
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Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros
sumos atskaičius 20 % surinkimo sąnaudų.
Šiuo metu kiekybiškai įvertinti poveikio pajamoms neįmanoma. Pradinė sąmata bus parengta rengiant 2021 m.
biudžeto projektą.
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