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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2020 m. gegužės 11 d.
kuriuo sukuriama Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma
(2020/C 163/03)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
kadangi:
(1)

Komisijos geresnio reglamentavimo politikoje numatoma pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą
(toliau – REFIT) (1) dėti bendras paprastinimo ir naštos mažinimo pastangas;

(2)

pagal tą programą Komisija turi užtikrinti, kad reglamentavimas būtų tikslingas, reikalavimų būtų lengva laikytis, be
reikalo nepadidėtų reglamentavimo našta ir kartu būtų visiškai pasiekti reglamentavimo tikslai;

(3)

biurokratizmo mažinimas visų pirma būtų naudingas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) (2), nes padėtų joms
lengviau patekti į rinką ir optimaliai pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Su tuo susijusius mažųjų
ir vidutinių įmonių interesus propaguoja MVĮ atstovų tinklas (3);

(4)

kad Komisijai būtų lengviau dėti šias pastangas gerinti teisės aktus, 2015 m. gegužės 19 d. Komisijos sprendimu
C(2015) 3261 (4) sukurta REFIT platforma. Tas sprendimas taikytas iki 2019 m. spalio 31 d.;

(5)

savo komunikate „Geresnis reglamentavimas. Padėties vertinimas ir įsipareigojimo išlaikymas“ (5) Komisija
įvertino 2015–2018 m. geresnio reglamentavimo veiklos rezultatus. Atlikus padėties vertinimą nustatyta, kad
REFIT platformos veikla vertinama palankiai, tačiau taip pat paaiškėjo, kad dauguma suinteresuotųjų subjektų nori,
kad ši veikla būtų našesnė, kad būtų surenkama daugiau paprastinimo idėjų ir kad tos idėjos greičiau virstų
konkrečiais pokyčiais;

(6)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos teisės aktai efektyviai teiktų kuo didesnę naudą žmonėms ir įmonėms, visų pirma
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir atsižvelgiant į tai, kad daugėja naujų pasaulinių uždavinių, be kita ko,
susijusių su skaitmeninimo padariniais, Komisijai būtina toliau naudotis patariamojo organo specialistų
ekspertinėmis žiniomis;

(7)

todėl būtina laikantis Komisijos sprendimo C(2016) 3301, kuriuo nustatomos Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir
veiklos horizontaliosios taisyklės (toliau – horizontaliosios taisyklės) (6), sukurti ekspertų grupę ir nustatyti jos
užduotis bei struktūrą. Remiantis REFIT platformos veiklos patirtimi, turėtų būti sukurta nauja – Ateičiai tinkamo
reglamentavimo – platforma. Ši platforma turėtų vienyti valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos valdžios
institucijas, Regionų komitetą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir suinteresuotuosius subjektus.
Platforma turėtų glaudžiai bendradarbiauti su MVĮ atstovų tinklu, atstovaujamu ES MVĮ atstovo;

(1) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES
reglamentavimo kokybė“ (COM(2012) 746 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2012:0746:FIN.
(2) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija“ (COM(2020) 103), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52020DC0103&from=EN.
(3) https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_en
(4) 2015 m. gegužės 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sukuriama REFIT platforma (C(2015) 3261 final),
https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform_en.
(5) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
„Geresnis reglamentavimas. Padėties vertinimas ir įsipareigojimo išlaikymas“ (COM(2019) 178 final),
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=COM:2019:178:FIN.
(6) 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliosios
taisyklės (C(2016) 3301),
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf.
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(8)

Platformos veiklos sritis turėtų būti paprastinimas ir naštos mažinimas. Platforma taip pat galėtų padėti Komisijai
užtikrinti, kad Sąjungos politika būtų perspektyvi ir aktuali atsižvelgiant į naujus uždavinius. Ji taip pat turėtų
nagrinėti skaitmeninimo teikiamas piliečiams ir įmonėms tenkančios naštos mažinimo galimybes;

(9)

Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos darbas turėtų būti geriau susistemintas ir tikslingesnis, palyginti su
REFIT platformos darbu. Todėl Platformos veikla turėtų būti grindžiama metine darbo programa, kurią remdamiesi
Komisijos pasiūlymu ir gavę jos pritarimą turėtų parengti Platformos nariai, atsižvelgdami į probleminius teisės
aktus, nustatytus:
a) Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės ataskaitoje (7);
b) Komisijos atliktų pagrindinių vertinimų ir tinkamumo patikrų ataskaitose;
c) remiantis valstybių narių, MVĮ atstovų tinklo, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto pateikta informacija apie labiausiai sunkinančius Sąjungos teisės aktus;
d) remiantis suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės pateiktomis pastabomis;

(10)

šie šaltiniai turėtų padėti nustatyti politikos sritis ir teisės aktus, įskaitant, kai aktualu, deleguotuosius ir
įgyvendinimo aktus, kurių atveju esama požymių, rodančių, kad įmonės ir piliečiai dėl Sąjungos teisės aktų patiria
nereikalingų išlaidų. ES MVĮ atstovas teiks patarimus ir pastabas, visų pirma susijusius su teisės aktais, kurie kelia
sunkumų ir keblumų mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(11)

Platforma turėtų vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, be kita ko, atsižvelgdama į jų gausos aspektą. Ji turėtų,
kiek įmanoma, ieškoti papildomos naštos, susidarančios dėl Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse,
įrodymų;

(12)

Platforma turėtų teikti įrodymais pagrįstas nuomones metinėje darbo programoje nustatytais klausimais ir atsakyti į
visus Komisijos prašymus pateikti informacijos ir įrodymų, susijusių su jos pagal programą REFIT vykdoma geresnio
reglamentavimo veikla;

(13)

Platformos tikslas – sutelkti viešojo administravimo institucijų, socialinių partnerių, mažųjų ir didžiųjų įmonių,
vartotojų, sveikatos ir aplinkos organizacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų ekspertines žinias. Platforma turėtų
apimti valdžios atstovų grupę ir suinteresuotųjų subjektų grupę. Valdžios atstovų grupę turėtų sudaryti valstybių
narių nacionalinių ir (arba) regioninių ir vietos valdžios institucijų aukšto lygio ekspertai, turintys ekspertinių žinių
geresnio reglamentavimo srityje, ir Regionų komiteto atstovai. Nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios institucijų
dalyvavimas turėtų padėti nustatyti konkrečias Sąjungos teisės įgyvendinimo problemas. Regionų komitetas sukūrė
regioninių ir vietos valdžios institucijų tinklą „RegHub“ (8), kurio tikslas – konsultuojantis su vietos lygmens
subjektais rinkti informaciją apie ES politikos įgyvendinimo patirtį. Todėl „RegHub“ galėtų teikti Platformos darbui
naudingą informaciją. Suinteresuotųjų subjektų grupę turėtų sudaryti praktinių ekspertinių žinių įvairiose politikos
srityse turintys suinteresuotieji subjektai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovai. Šios dvi
grupės turėtų dirbti kartu, kad būtų užtikrinta ekspertinių žinių įvairovė ir pusiausvyra;

(14)

Platforma turėtų nustatyti savo darbo tvarkos taisykles;

(15)

turėtų būti nustatytos informacijos atskleidimo taisyklės, kurių turėtų laikytis grupės nariai;

(16)

asmens duomenys turėtų būti tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 (9);

(17)

visi aktualūs su Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformos veikla susiję dokumentai turėtų būti skelbiami viešai;

(18)

šis sprendimas turėtų būti taikomas Komisijos kadencijos laikotarpiu,

(7) Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės ataskaita, https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf.
(8) Regionų grupė, padedanti analizuoti teisės aktų įgyvendinimą – https://cor.europa.eu/lt/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.
aspx.
(9) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms,
organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39.).
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NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Dalykas
Sukuriama Ateičiai tinkamo reglamentavimo platforma (toliau – Platforma).

2 straipsnis
Užduotys
1.

Platforma padeda Komisijai – teikia jai nuomones jos metinėje darbo programoje nustatytais klausimais.

2.

Siekdama spręsti metinėje darbo programoje nustatytus klausimus Platforma:

a) renka duomenis, įrodymus ir pastabas apie galimybes mažinti naštą ir paprastinti nustatytus Sąjungos teisės aktus taip,
kad tai nesutrukdytų įgyvendinti jų tikslų, be kita ko, atsižvelgdama į teisės aktų gausos aspektą;
b) vertina, ar nustatyti Sąjungos teisės aktai ir jų tikslai tebėra tinkami atsižvelgiant į poreikį spręsti naujus uždavinius, ir
nagrinėja, kaip skaitmeninimas ir dažnesnis elektroninių priemonių naudojimas galėtų padėti siekti šių tikslų;
c) paprašyta Komisijos teikia pastabas.

3 straipsnis
Konsultacijos
Komisijos Generalinis sekretoriatas gali konsultuotis su grupe visais klausimais, susijusiais su Komisijos pagal programą
REFIT vykdoma geresnio reglamentavimo veikla.

4 straipsnis
Metinė darbo programa
1.
Remdamasi Komisijos Generalinio sekretoriato pasiūlymu ir gavusi jo pritarimą, Platforma parengia metinę darbo
programą, į kurią įtraukiami spręstini klausimai, nustatyti:
a) Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės ataskaitos (10) VI priede;
b) Komisijos atliktų pagrindinių vertinimų ir tinkamumo patikrų ataskaitose;
c) remiantis valstybių narių, MVĮ atstovų tinklo, Regionų komiteto (visų pirma per „RegHub“) ir Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto pateikta informacija apie labiausiai sunkinančius Sąjungos teisės aktus.
2.
ES MVĮ atstovas pateikia pastabų ir patarimų dėl pasiūlytos metinės darbo programos, visų pirma dėl teisės aktų,
kurie kelia sunkumų ir keblumų mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
3.
Platformos darbo tvarkos taisyklėse nustatomos sąlygos, kuriomis sudarant spręstinų klausimų, kurie galėtų būti
įtraukti į darbo programą, sąrašą gali būti remiamasi ir suinteresuotųjų subjektų bei plačiosios visuomenės pateiktomis
pastabomis.
(10) Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupės ataskaita, https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en.pdf.
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5 straipsnis
Narystė
1.

Platformą sudaro dvi grupės: valdžios atstovų grupė ir suinteresuotųjų subjektų grupė.

2.
Valdžios atstovų grupės nariai yra valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų ir Regionų
komiteto atstovai. Valstybės narės paskiria po vieną asmenį, atstovaujantį arba nacionalinio, arba vietos ar regioninio
lygmens valdžios institucijai. Regionų komitetas paskiria tris atstovus. Taigi valdžios atstovų grupę sudaro 30 atstovų.
Valstybės narės užtikrina, kad jų atstovai teiktų aukšto lygio ekspertines žinias.
3.
Suinteresuotųjų subjektų grupės nariai yra trys Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto paskirti atstovai
ir 19 ekspertų, Komisijos Generalinio sekretoriaus paskirtų atstovauti bendram suinteresuotųjų subjektų interesui tam
tikroje politikos srityje. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas užtikrina, kad jo atstovai teiktų aukšto lygio
ekspertines žinias. Bendram interesui atstovauti paskirti ekspertai atstovauja ne atskiriems suinteresuotiesiems subjektams,
o tam tikrai politikos krypčiai, kuri aktuali įvairioms suinteresuotųjų subjektų organizacijoms. Jie atstovauja įmonėms, visų
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, socialiniams partneriams ir pilietinės visuomenės organizacijoms, turintiems
tiesioginės Sąjungos teisės aktų taikymo patirties.
4.
Bendram interesui atstovaujantys Platformos nariai paskiriami Platformos įgaliojimų laikotarpiui. Jie lieka Platformos
nariais iki savo kadencijos pabaigos arba iki tol, kol yra pakeičiami arba atsistatydina.
5.
Bendram interesui atstovaujantys nariai, kurie nebegali veiksmingai prisidėti prie Platformos veiklos arba, Komisijos
Generalinio sekretoriato nuomone, neatitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje nustatytų sąlygų,
arba atsistatydina, nebekviečiami dalyvauti grupės posėdžiuose ir likusiam jų kadencijos laikotarpiui pakeičiami kitais
kandidatais iš rezervo sąrašo.

6 straipsnis
Atrankos procesas
1.
Bendram interesui atstovaujantys suinteresuotųjų subjektų grupės nariai atrenkami Komisijos ekspertų grupių ir
panašių subjektų registre (11) (toliau – Ekspertų grupių registras) paskelbus viešą kvietimą teikti paraiškas. Kvietimas teikti
paraiškas gali būti paskelbtas ir kitomis priemonėmis, be kita ko, specialioje interneto svetainėje. Kvietime teikti paraiškas
aiškiai nurodomi atrankos kriterijai, be kita ko, reikiamos ekspertinės žinios ir interesai, kuriems reikės atstovauti atliekant
darbą. Trumpiausias paraiškų pateikimo terminas – keturios savaitės.
2.

Atstovauti bendram interesui gali būti paskirti tik Skaidrumo registre užsiregistravę asmenys.

3.
Bendram interesui atstovaujančius asmenis iš specialistų, turinčių 2 straipsnyje nurodytų sričių kompetencijos ir
atsiliepusių į kvietimą teikti paraiškas, skiria Komisijos Generalinis sekretorius.
4.
Komisijos Generalinis sekretoriatas sudaro tinkamų kandidatų, kuriais prireikus būtų galima pakeisti bendram
interesui atstovaujančius suinteresuotųjų subjektų grupės narius, rezervo sąrašą. Prieš įtraukdamas pareiškėjų vardus ir
pavardes į rezervo sąrašą, Komisijos Generalinis sekretoriatas paprašo jų sutikimo.

7 straipsnis
Veikla
1.
Platforma veikia pirmininko pavedimu, gavusi Komisijos Generalinio sekretoriato pritarimą ir laikydamasi
horizontaliųjų taisyklių.
(11) https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT
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2.
Platformos nariai ir narių atstovai dalyvauja Platformos posėdžiuose. Platformos nuomonėms priimti rengiami
plenariniai posėdžiai, šioms nuomonėms parengti ir organizaciniams aspektams svarstyti – parengiamieji posėdžiai, o
konkretiems metinėje darbo programoje nustatytiems klausimams nagrinėti – pogrupių posėdžiai. Platformos posėdžiai
paprastai vyksta Komisijos patalpose arba, jei įmanoma, vaizdo konferencijos būdu.
3.
Komisijos Generaliniam sekretoriatui pritarus, Platforma gali paprasta narių balsų dauguma nuspręsti svarstymus
rengti viešai.
4.
Komisijos Generalinis sekretoriatas atlieka Platformos sekretoriato funkcijas – teikia sekretoriato paslaugas ir rengia
metinės darbo programos projektą. Platformos posėdžiuose gali dalyvauti juose svarstomais klausimais suinteresuoti kitų
Komisijos padalinių pareigūnai.
5.
Diskusijų dėl kiekvieno darbotvarkės punkto ir Platformos pareikštų nuomonių protokolai turi būti prasmingi ir
išsamūs. Protokolo projektą rengia sekretoriatas, o už tai atsako pirmininkas.
6.
Platforma savo nuomones priima bendru sutarimu. Prireikus balsuoti sprendimai priimami paprasta narių balsų
dauguma. Nariai, balsavę priešingai nei dauguma, turi teisę prie nuomonės pridėti dokumentą, kuriame apibendrinamos jų
pozicijos priežastys.

8 straipsnis
Pirmininkavimas
Platformos plenariniams posėdžiams pirmininkauja už geresnį reglamentavimą atsakingas Komisijos pirmininko
pavaduotojas. Platformos parengiamiesiems posėdžiams pirmininkauja aukšto lygio Komisijos pareigūnas. Kitiems
posėdžiams pirmininkauja Platformos sekretoriatas.

9 straipsnis
Pogrupiai
Komisijos Generalinis sekretoriatas gali sudaryti ne daugiau kaip keturis pogrupius konkretiems Platformos metinėje darbo
programoje nustatytiems klausimams nagrinėti. Pogrupiai veikia laikydamiesi horizontaliųjų taisyklių ir yra atskaitingi
grupei. Įvykdę pavestas užduotis, jie panaikinami. Į kiekvieną pogrupį įtraukiama bent po vieną Regionų komiteto ir
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovą.

10 straipsnis
Kviestiniai ekspertai
1.
Pirmininkas gali ad hoc pagrindu kviesti Platformos arba jos pogrupių posėdžiuose dalyvauti išorės ekspertus,
turinčius konkrečių ekspertinių žinių tam tikrais darbotvarkės klausimais, be kita ko, ekspertus iš vietos ir regioninių
valdžios institucijų ir jų asociacijų. Pirmininkas kviečia ES MVĮ atstovą į plenarinius posėdžius.
2.
Gavęs Komisijos Generalinio sekretoriato pritarimą, Regionų komitetas gali ad hoc pagrindu kviesti Platformos arba
jos pogrupių posėdžiuose dalyvauti „RegHub“ atstovus.

11 straipsnis
Darbo tvarkos taisyklės
Komisijos Generalinio sekretoriato pasiūlymu ir su jo pritarimu Platforma, remdamasi standartinėmis ekspertų grupių
darbo tvarkos taisyklėmis ir laikydamasi horizontaliųjų taisyklių, paprasta savo narių balsų dauguma priima darbo tvarkos
taisykles.
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12 straipsnis
Profesinė paslaptis ir įslaptintos informacijos tvarkymas
Platformos nariai, jų atstovai ir kviestiniai ekspertai turi laikytis įpareigojimo saugoti profesinę paslaptį, kuris pagal Sutartis
ir jų įgyvendinimo taisykles taikomas visiems institucijų nariams ir jų darbuotojams. Jie taip pat privalo laikytis Komisijos
sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (12) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (13) nustatytų Komisijos saugumo taisyklių,
susijusių su Sąjungos įslaptintos informacijos apsauga. Jei jie šių įpareigojimų nevykdo, Komisija gali imtis visų tinkamų
priemonių.

13 straipsnis
Skaidrumas
1.

Platforma ir jos pogrupiai užregistruojami Ekspertų grupių registre.

2.

Ekspertų grupių registre skelbiami šie duomenys apie Platformos ir jos pogrupių sudėtį:

a) valstybių narių valdžios institucijų pavadinimai;
b) Platformai priklausančių ES įstaigų (Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto)
pavadinimai;
c) bendram interesui atstovauti paskirtų asmenų vardai ir pavardės, taip pat nurodant tą interesą.
3.
Ekspertų grupių registre skelbiami visi susiję dokumentai, įskaitant darbotvarkes, posėdžių protokolus ir dalyvių
pareiškimus, arba šiame registre pateikiama nuoroda į specialią interneto svetainę, kurioje galima rasti tą informaciją.
Prieiga prie šios specialios interneto svetainės suteikiama netaikant reikalavimo registruotis ir jokių kitų apribojimų. Visų
pirma darbotvarkė ir kiti susiję aiškinamieji dokumentai skelbiami iš anksto, likus pakankamai laiko iki posėdžio, o po jo
laiku paskelbiamas protokolas. Taikyti dokumentų skelbimo išimtis leidžiama tik jei paviešinus dokumentą nukentėtų
viešojo arba privačiojo intereso apsauga, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (14) (15) 4 straipsnyje.
4.
Platforma turi specialią interneto svetainę. Gavusi Komisijos Generalinio sekretoriato pritarimą, Platforma šią
interneto svetainę taip pat naudoja tam, kad sužinotų piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomones metinėje darbo
programoje išdėstytais klausimais, ir komunikacijos veiklai.

14 straipsnis
Posėdžių išlaidos
1.

Platformos ir jos pogrupių veikloje dalyvaujantiems asmenims už jų teikiamas ekspertines žinias neatlyginama.

2.
Komisija atlygina Platformos ir jos pogrupių veikloje dalyvaujančių asmenų patirtas kelionės ir gyvenimo išlaidas.
Išlaidos atlyginamos vadovaujantis galiojančiomis Komisijos nuostatomis ir neviršijant pagal metinę išteklių paskirstymo
procedūrą Komisijos padaliniams skirtų asignavimų.
(12) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D0443
(13) https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/41a6eeeb-cc70-11e4-ab4d-01aa75ed71a1
(14) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43.).
(15) Šiomis išimtimis siekiama užtikrinti, kad nebūtų pakenkta visuomenės saugumui, kariniams reikalams, tarptautiniams santykiams,
finansinei, pinigų arba ekonominei politikai, asmens privatumui ir neliečiamumui, komerciniams interesams, teismo procesui ir
teisinėms konsultacijoms, patikrinimams, tyrimams, auditams ir institucijų sprendimų priėmimo procesui.
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15 straipsnis
Taikymas
Šis sprendimas taikomas iki 2025 m. spalio 31 d.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 11 d.
Komisijos vardu
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