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REGLAMENTAI
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 182/2014
2013 m. gruodžio 17 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo
taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas
EUROPOS KOMISIJA,

(3)

Komisijai suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį
priimti ir iš dalies keisti deleguotąjį aktą III priedui nusta
tyti, kad įtraukus prašymus pateikusias šalis į BLS+ leng
vatomis besinaudojančių šalių sąrašą joms būtų teikiamos
BLS+ lengvatos;

(4)

Komisija gavo Salvadoro Respublikos, Gvatemalos
Respublikos ir Panamos Respublikos prašymus;

(5)

Komisija išnagrinėjo pagal Reglamento (ES) Nr.
978/2012 10 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktus
prašymus ir nustatė, kad šios šalys atitinka lengvatų
taikymo kriterijus. Todėl BLS+ joms turėtų būti taikoma
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o Reglamento
(ES) Nr. 978/2012 III priedas atitinkamai pakeistas;

(6)

vadovaudamasi 13 straipsniu Komisija toliau peržiūrės
lengvatomis besinaudojančių šalių susijusių konvencijų
ratifikavimo padėtį ir stebės, ar jos veiksmingai įgyvendi
namos ir kaip šios šalys bendradarbiauja su atitinka
momis stebėsenos įstaigomis,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma
bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (1), ypač į jo 10 straipsnio 4
dalį,

kadangi:

(1)

(2)

Reglamento (ES) Nr. 978/2012 9 straipsnio 1 dalyje
nustatyti konkretūs muitų tarifų lengvatų teikimo pagal
specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją
priemonę (BLS+) kriterijai, kuriuos turi atitikti prašymą
pateikusi šalis. Kad atitiktų šiuos kriterijus, šalis turėtų
būti laikoma pažeidžiama. Ji turėtų būti ratifikavusi
visas to reglamento VIII priede išvardytas konvencijas ir
naujausiose turimose atitinkamų stebėsenos institucijų
parengtose išvadose nenurodoma rimtų pažeidimų
faktiškai įgyvendinant minėtas konvencijas. Dėl nė vienos
iš tų konvencijų šalis neturėtų būti pareiškusi išlygų,
draudžiamų pagal bet kurią iš tų konvencijų arba taikant
Reglamento (ES) Nr. 978/2012 9 straipsnį laikomų nesu
derinamomis su tos konvencijos objektu ir tikslu. Ji
turėtų be išlygų sutikti vykdyti pagal kiekvieną konvenciją
nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus ir prisiimti
teisiškai privalomus įsipareigojimus, nurodytus Regla
mento (ES) Nr. 978/2012 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose;

BLS+ lengvatomis norinti naudotis šalis turi pateikti
prašymą ir išsamią informaciją apie atitinkamų konven
cijų ratifikavimą, savo išlygas bei kitų konvencijos šalių
prieštaravimus toms išlygoms ir savo teisiškai privalomus
įsipareigojimus;

(1) OL L 303, 2012 10 31, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šios šalys ir atitinkami raidiniai kodai įtraukiami į atitinkamas
Reglamento (ES) Nr. 978/2012 III priedo B ir A skiltis:

„Salvadoras

SV

Gvatemala

GT

Panama

PA“
2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 183/2014
2013 m. gruodžio 20 d.
kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių
reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms nuostatos, susijusios su specifinės ir
bendrosios kredito rizikos koregavimų apskaičiavimo tvarkos techniniais reguliavimo standartais
(Tekstas svarbus EEE)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį
nebuvo patvirtintas, patiriami tokie su vertės sumažėjimu
susiję nuostoliai, užfiksuojami tais metais, ir kai tuos
nuostolius pripažinus kredito rizikos koregavimais pozi
cijų vertei arba 2 lygio kapitalui poveikis būtų padarytas
anksčiau nei CET1. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36
straipsnio 1 dalyje nurodytų tarpinių nuostolių taip kore
guoti nebūtina, jeigu pagal tą straipsnį einamųjų finan
sinių metų nuostoliai yra nedelsiant atskaitomi iš CET1;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikala
vimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo
110 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

(4)

tam tikrose su kredito rizikos koregavimais susijusiose
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatose aiškiai
kalbama apie nebalansinius straipsnius. Kai toks skir
tumas nenurodomas, atitinkamos nuostatos taikomos ir
balansiniams, ir nebalansiniams straipsniams;

(5)

reikėtų nustatyti taisykles, kurios apimtų tuos išimtinai su
kredito rizika susijusius ir pagal taikytiną apskaitos
sistemą pripažįstamus nuostolius, kurių suma buvo
sumažintas bendras įstaigos 1 lygio nuosavas kapitalas.
Tos taisyklės turėtų apimti finansinio turto vertės suma
žėjimą ir vertės koregavimus arba atidėjinius nebalansi
niams straipsniams – tiek, kiek jie atspindi nuostolius,
išimtinai susijusius su kredito rizika, ir jeigu jie pagal
taikytiną apskaitos sistemą pripažįstami pelno (nuostolių)
ataskaitoje. Kai tie nuostoliai susiję su tikrąja verte verti
namomis finansinėmis priemonėmis, tos taisyklės taip
pat turėtų apimti sumas, kurios pagal taikytinas apskaitos
sistemas pripažįstamos vertės sumažėjimu, arba panašius
atliktus koregavimus, jeigu jie atspindi nuostolius, susiju
sius su kokio nors turto vieneto arba turto portfelio
kredito kokybės blogėjimu. Šiame etape nėra tikslinga
reguliuoti kitas sumas, kurios pagal taikytiną apskaitos
sistemą nėra laikomos finansinės priemonės vertės suma
žėjimu arba neatspindi panašaus pobūdžio dalyko, net jei
tie pokyčiai iš dalies galėtų būti susiję su kredito rizika;

(6)

siekiant užtikrinti, kad į skaičiavimus būtų įtrauktos visos
sumos, būtina, kad kiekviena suma, susijusi su Regla
mento (ES) Nr. 575/2013 110 straipsnio 4 dalies pirmoje
pastraipoje išvardytais tikslais, būtų įtraukta arba į
bendrosios kredito rizikos koregavimų (toliau – bendro
sios kredito rizikos koregavimai), arba į specifinės kredito
rizikos koregavimų (toliau – specifinės kredito rizikos
koregavimai) apskaičiavimą;

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 575/2013 kredito rizikos korega
vimai apibrėžiami kaip bendrųjų ir specifinių atidėjinių
paskolų nuostoliams padengti dėl kredito rizikos suma,
kuri yra pripažinta įstaigos finansinėse ataskaitose pagal
taikytiną apskaitos sistemą, tačiau jame nepateikta konk
rečių taisyklių, kaip nustatyti, kas yra specifiniai ir
bendrieji kredito rizikos koregavimai;

(2)

reikėtų numatyti taisykles, susijusias su sumų, kurias
reikia įtraukti apskaičiuojant kredito rizikos koregavimus,
atspindinčius išimtinai su kredito rizika susijusius nuosto
lius, nustatymu. Apskaičiuojant kredito rizikos korega
vimus nuosavų lėšų poreikiui nustatyti turėtų būti apsiri
bojama sumomis, dėl kurių sumažėjo bendras įstaigos 1
lygio nuosavas kapitalas (CET1);

(3)

nuostoliai, išimtinai susiję su kredito rizika ir pagal taiky
tiną apskaitos sistemą pripažįstami einamaisiais finansi
niais metais, turėtų būti pripažinti kredito rizikos kore
gavimais, jeigu įstaiga pripažįsta tokį poveikį CET1. Tai
svarbu tais atvejais, kai, nepaisant finansiniais metais arba
jų pabaigoje gauto bendro tarpinio pelno, kuris pagal

(1) OL L 176, 2013 6 27, p. 1.
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(7)

Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas vienintelis
kriterijus, kaip nustatyti sumas, kurias galima įtraukti
apskaičiuojant specifinės kredito rizikos koregavimus, –
tai, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 62
straipsnio c punktą specifinės kredito rizikos koregavimai
pagal standartizuotą kredito rizikos metodą negali būti
įtraukti į 2 lygio kapitalą. Taigi atskiriant sumas, kurios
turi būti įtrauktos apskaičiuojant specifinės kredito
rizikos koregavimus arba bendrosios kredito rizikos kore
gavimus, reikia nuolat atsižvelgti į kriterijus, pagal
kuriuos nustatoma, ką galima įtraukti į 2 lygio kapitalą;

(8)

Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 įgyvendinami tarptautiniu
mastu suderinti Bazelio bankų priežiūros komiteto
Trečiosios tarptautinės bankų reguliavimo sistemos (1)
(toliau – susitarimas „Bazelis III“) standartai. Todėl atitin
kamos taisyklės dėl kredito rizikos koregavimų taip pat
turėtų būti suderintos su Bazelio sistema, kuria nustatyta,
kad pagal vieną iš kriterijų, pagal kuriuos bendrosios
kredito rizikos koregavimai atskiriami nuo specifinės
kredito rizikos koregavimų, bendrieji atidėjiniai arba
bendrieji rezervai paskolų nuostoliams dengti turi būti
„laisvai prieinami vėliau atsirasiantiems nuostoliams
padengti“. Pagal susitarimą „Bazelis III“ atidėjiniai arba
rezervai paskolų nuostoliams dengti, skirti būsimiems
šiuo metu nenustatytiems dėl kredito rizikos atsirandan
tiems nuostoliams padengti, yra laisvai prieinami vėliau
atsirasiantiems nuostoliams kompensuoti, todėl gali būti
įtraukti į 2 lygio kapitalą. Be to, į bendrosios kredito
rizikos koregavimų skaičiavimą įtraukiamos sumos laiko
ir sumos požiūriu turėtų būti visos prieinamos tokiems
nuostoliams padengti, bent jau įstaigos likvidavimo
atveju, kai kapitalas užtikrina galimybę padengti nuosto
lius nemokumo atveju, kad indėlininkai neprarastų savo
pinigų;

(9)

(10)

šios srities taisykles turėtų būti galima taikyti neatsižvel
giant į taikytiną apskaitos sistemą. Tačiau, kad įstaigos
galėtų atskirti specifinės kredito rizikos koregavimus ir
bendrosios kredito rizikos koregavimus vienodu būdu,
reikėtų numatyti kredito rizikos nuostolių vertinimo
pagal taikytiną apskaitos sistemą kriterijus, skirtus kiek
vienos rūšies kredito rizikos koregavimui. Kokia tvarka
bus taikoma nuostoliams, išimtinai susijusiems su kredito
rizika ir pripažįstamiems pagal taikytinas apskaitos siste
mas, priklauso nuo to, ar tenkinami minėti kriterijai,
todėl dėl ribojamojo bendrosios kredito rizikos korega
vimų kriterijų pobūdžio didelė dauguma tų sumų
paprastai turėtų būti priskiriamos prie specifinės kredito
rizikos koregavimų;

tarptautiniai apskaitos standartai būna tikslinami, ir dėl to
gali reikėti pakeisti kriterijus, pagal kuriuos specifinės
kredito rizikos koregavimai atskiriami nuo bendrosios
kredito rizikos koregavimų. Atsižvelgiant į besitęsiančias
diskusijas, visų pirma susijusias su vertės sumažėjimo
vertinimo modeliu, būtų pernelyg anksti tikėtis tokio
modelio kredito rizikos koregavimo kriterijų srityje;

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf
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(11)

Reglamente (ES) Nr. 575/2013 reikalaujama nustatyti
vienos pozicijos specifinės kredito rizikos koregavimus.
Todėl būtina nuspręsti, kaip vertinti specifinės kredito
rizikos koregavimus, kurie atspindi su visos pozicijų
grupės kredito rizika susijusius nuostolius. Be to, būtina
nuspręsti, kurioms grupės pozicijoms ir kokiu mastu
turėtų būti pripažinti specifinės kredito rizikos koregavi
mai. Dėl tokių specifinės kredito rizikos koregavimų atsi
randančios šios sumos dalys grupės pozicijoms turi būti
priskiriamos proporcingai pagal riziką įvertintų pozicijų
sumoms. Todėl pozicijų vertės turėtų būti nustatomos
neatsižvelgiant į jokius specifinės kredito rizikos korega
vimus;

(12)

įsipareigojimų neįvykdymui pagal Reglamento (ES) Nr.
575/2013 178 straipsnio 3 dalies b punktą nustatyti
būtina atsižvelgti tik į atskirai atliekamus su viena pozi
cija ar vienu įsipareigojančiuoju asmeniu susijusius speci
finės kredito rizikos koregavimus, o į specifinės kredito
rizikos koregavimus, susijusius su visa pozicijų grupe,
neatsižvelgiama. Visų pozicijų grupių specifinės kredito
rizikos koregavimai neatskleidžia įsipareigojančiųjų
asmenų ar tokioms grupėms priklausančių pozicijų, su
kuriomis, kaip manoma, yra susijęs įvykęs įsipareigojimų
neįvykdymo atvejis. Visų pirma to, kad buvo atlikti
kokios nors pozicijų grupės specifinės kredito rizikos
koregavimai, nepakanka daryti išvadai, kad įvykę įsiparei
gojimų neįvykdymo įvykiai yra susiję su kiekvienu įsipa
reigojančiuoju asmeniu ar kiekviena šiai grupei priklau
sančia pozicija;

(13)

įstaigos privalo gebėti parodyti, kaip specifinės kredito
rizikos koregavimų ir bendrosios kredito rizikos korega
vimų atskyrimo kriterijai yra naudojami taikytinose
apskaitos sistemose. Taigi įstaigos turėtų patvirtinti tą
procesą dokumentais;

(14)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų
projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija
pateikė Komisijai;

(15)

Europos bankininkystės institucija pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2)
10 straipsnį dėl techninių reguliavimo standartų projektų,
kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas
konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir
naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų
grupės, įsteigtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010
37 straipsnį, pateikti nuomonę,

(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija
(Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas
Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas
2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
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b) nuostoliai, kai įstaiga nežino apie pozicijų grupės kredito
kokybės pablogėjimą, bet, remiantis praeityje įgyta patirtimi,
tam tikro laipsnio nemokėjimas statistiškai yra įmanomas.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Bendrosios ir specifinės kredito rizikos koregavimų
nustatymas taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 111,
159, 166, 167, 168, 178, 246 ir 266 straipsnius
1.
Taikant šį reglamentą, sumos, kurias įstaiga turi įtraukti
apskaičiuodama bendrosios ir specifinės kredito rizikos korega
vimus, yra lygios visoms sumoms, kuriomis pagal taikytiną
apskaitos sistemą buvo sumažintas bendras įstaigos 1 lygio
kapitalas, kad būtų atsižvelgta į išimtinai su kredito rizika susi
jusius nuostolius, ir kurios iš esmės buvo pripažintos pelno
(nuostolių) ataskaitoje, neatsižvelgiant į tai, ar jos atsiranda dėl
vertės sumažėjimo, vertės koregavimų, ar dėl atidėjinių nebalan
siniams straipsniams.

Bet kokios pagal pirmą pastraipą atsiradusios sumos, kurios
buvo pripažintos per finansinius metus, į bendrosios ir speci
finės kredito rizikos koregavimų apskaičiavimą gali būti
įtrauktos tik tuo atveju, jeigu atitinkamos sumos buvo atskai
tytos iš bendro įstaigos 1 lygio nuosavo kapitalo arba pagal
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36 straipsnio 1 dalį, arba,
jeigu tarpinis arba metų pabaigos pelnas nebuvo patvirtintas
pagal to reglamento 26 straipsnio 2 dalį, atitinkamai nedelsiant
sumažinant bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą nuosavoms lėšoms
nustatyti.

2.
1 dalyje nurodytos sumos į įstaigos bendrosios kredito
rizikos koregavimų (toliau – bendrosios kredito rizikos korega
vimai) apskaičiavimą įtraukiamos, jeigu atitinka abu šiuos krite
rijus:

a) jos laiko ir sumos požiūriu gali būti visos laisvai panaudotos
kredito rizikos nuostoliams, kurie dar neatsirado, padengti;

5.
Į specifinės kredito rizikos koregavimų, nurodytų 3 dalyje,
apskaičiavimą įstaiga visada įtraukia šiuos nuostolius:

a) nuostoliai, pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje ir susiję su
tikrąja verte įvertintomis priemonėmis, kurie pagal taikytiną
apskaitos sistemą parodo vertės sumažėjimą, susijusį su
kredito rizika;

b) atskirai arba bendrai vertinami nuostoliai, susiję su dabarti
niais ar praeities įvykiais, darantys poveikį didelei atskirai
pozicijai arba pozicijoms, kurios atskirai nėra reikšmingos;

c) nuostoliai, su kuriais susiję praeities duomenys, pakoreguoti
atsižvelgiant į dabartinius stebimus duomenis, rodo, kad
nuostoliai yra atsiradę, bet įstaiga dar nežino, kurioje atski
roje pozicijoje šie nuostoliai buvo patirti.

2 straipsnis
Pozicijų grupės specifinės kredito rizikos koregavimų
priskyrimas grupės pozicijoms
1.
Jeigu specifinės kredito rizikos koregavimas atspindi
nuostolius, susijusius su pozicijų grupės kredito rizika, įstaigos
tą specifinės kredito rizikos koregavimą visoms atskiroms tos
grupės pozicijoms proporcingai priskiria pagal pozicijų, įver
tintų pagal riziką, sumas. Tuo tikslu pozicijų vertės nustatomos
neatsižvelgiant į jokius specifinės kredito rizikos koregavimus.

b) jos atspindi pozicijų grupės, dėl kurios įstaiga šiuo metu
neturi nuostolio įvykio įrodymų, kredito rizikos nuostolius.

3.
Visos kitos 1 dalyje nurodytos sumos įtraukiamos į speci
finės kredito rizikos koregavimų (toliau – specifinės kredito
rizikos koregavimai) apskaičiavimą.

4.
Jeigu įvykdomi 2 dalyje nustatyti kriterijai, į bendrosios
kredito rizikos koregavimų apskaičiavimą įstaiga įtraukia šiuos
nuostolius:

a) nuostoliai, pastaraisiais metais pripažinti patirtiems dides
niems vidutiniams portfelio nuostoliams padengti, nors
šiuo metu nėra jokių nuostolio įvykių įrodymų, kurie
pagrįstų šį praeityje stebėtą nuostolių lygį;

2.
Vertinant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 159 straipsnyje
nurodytas tikėtinų nuostolių sumas, susijusias su pozicijų, kurių
atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, grupe, iš įstaigų
nereikalaujama specifinės kredito rizikos koregavimą priskirti
atskiroms grupės pozicijoms.

3.
Jeigu specifinės kredito rizikos koregavimas susijęs su
pozicijų grupe, kuriai taikomi nuosavų lėšų reikalavimai kredito
rizikai padengti yra iš dalies apskaičiuojami pagal standartizuotą
metodą ir iš dalies – pagal vidaus reitingais pagrįstą metodą,
įstaiga, prieš taikydama 1 ir 2 dalyse nurodytus veiksmus, šį
specifinės kredito rizikos koregavimą pozicijų grupei, kuriai
taikomas kiekvienas iš šių metodų, proporcingai priskiria
pagal grupės pozicijų, įvertintų pagal riziką, sumas. Tuo tikslu
pozicijų vertės nustatomos neatsižvelgiant į jokius specifinės
kredito rizikos koregavimus.

L 57/6

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2014 2 27

4.
Priskirdamos specifinės kredito rizikos koregavimus pozi
cijoms, įstaigos užtikrina, kad ta pati dalis nebūtų du kartus
priskirta skirtingoms pozicijoms.

a) sumos, pagal 1 straipsnį nustatytos kaip specifinės kredito
rizikos koregavimai, kurie yra susiję su vienos pozicijos
kredito rizika;

3 straipsnis

b) sumos, pagal 1 straipsnį nustatytos kaip specifinės kredito
rizikos koregavimai, kurie yra susiję su pozicijų grupės
kredito rizika ir buvo paskirstyti pagal 2 straipsnį.

Kredito rizikos koregavimų apskaičiavimas pozicijos vertei
pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 111, 166, 167, 168,
246 ir 266 straipsnius nustatyti
Pozicijos vertei pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 111,
166–168, 246 ir 266 straipsnius nustatyti su pozicija susijusius
specifinės kredito rizikos koregavimus įstaigos apskaičiuoja kaip
tos vienos pozicijos specifinės kredito rizikos koregavimų sumas
arba kaip specifinės kredito rizikos koregavimų, kuriuos įstaiga
pagal 2 straipsnį priskyrė tai pozicijai, sumas.

4 straipsnis
Bendrosios ir specifinės kredito rizikos koregavimų
apskaičiavimas tikėtinų nuostolių sumoms pagal
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 159 straipsnį įvertinti
1.
Tikėtinų nuostolių sumoms pagal Reglamento (ES) Nr.
575/2013 159 straipsnį įvertinti bendrosios kredito rizikos
koregavimų, susijusių su pozicijomis, kurios yra įtrauktos į tikė
tinų nuostolių sumų vertinimą, bendrą sumą įstaiga apskaičiuoja
susumuodama sumas, pagal šio reglamento 1 straipsnį nusta
tytas kaip bendrosios kredito rizikos koregavimai, kuriuos
įstaiga yra priskyrusi pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013
110 straipsnio 3 dalį.

2.
Tikėtinų nuostolių sumoms pagal Reglamento (ES) Nr.
575/2013 159 straipsnį įvertinti specifinės kredito rizikos kore
gavimų, susijusių su pozicijomis, kurios yra įtrauktos į tikėtinų
nuostolių sumų vertinimą, bendra suma apskaičiuojama sumuo
jant a ir b punktuose nustatytas sumas, neįskaitant pozicijų, su
kuriomis susiję įsipareigojimai neįvykdyti:

3.
Bendra specifinės kredito rizikos koregavimų, susijusių su
pozicija, su kuria susiję įsipareigojimai neįvykdyti, suma apskai
čiuojama sumuojant visas tos vienos pozicijos specifinės kredito
rizikos koregavimų sumas arba kaip specifinės kredito rizikos
koregavimų, kuriuos įstaiga pagal 2 straipsnį yra priskyrusi tai
pozicijai, sumos.
5 straipsnis
Specifinės kredito rizikos koregavimų, susijusių su nuosavų
lėšų reikalavimais, apskaičiavimas įsipareigojimų
neįvykdymui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178
straipsnį nustatyti
Įsipareigojimų neįvykdymui pagal Reglamento (ES) Nr.
575/2013 178 straipsnį nustatyti specifinės kredito rizikos
koregavimai apskaičiuojami kaip specifinės kredito rizikos kore
gavimų, susijusių su vienos pozicijos ar vieno įsipareigojančiojo
asmens kredito rizika, sumos.
6 straipsnis
Dokumentai
Įstaigos dokumentais patvirtina, kaip nustato bendrosios ir
specifinės kredito rizikos koregavimus ir juos apskaičiuoja.
7 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 20 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 184/2014
2014 m. vasario 25 d.
kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui,
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių
narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės
plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo
intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra
nuostatų, o investicijų į ekonomikos augimą ir darbo
vietų kūrimą tikslą atitinkančių intervencinių veiksmų
kategorijoms taikoma kita procedūra;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos
ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvinin
kystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), visų pirma į jo 74
straipsnio 4 dalį,

(2)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 4
dalies, visa oficialia informacija valstybė narė ir Komisija
keičiasi naudodamosi elektroninio keitimosi duomenimis
sistema. Todėl reikia nustatyti nuostatas ir sąlygas, kurias
ta elektroninio keitimosi duomenimis sistema turėtų
atitikti;

(3)

valstybės narės ir Komisijos keitimosi informacija tvarka
turėtų būti atskirta nuo paramos gavėjų ir atitinkamų
institucijų keitimuisi informacija pagal Reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalį nustatytos tvarkos,
kuriai taikomas kitas įgyvendinimo aktas. Siekiant užtik
rinti, kad informacija apie veiksmų programų įgyvendi
nimą būtų kokybiškesnė, sistema taptų naudingesnė, o
sąlygos būtų supaprastintos, reikia nustatyti pagrindinius
informacijos, kuria turėtų būti keičiamasi, formos ir
apimties reikalavimus;

(4)

reikia nustatyti sistemos veikimo principus ir taikytinas
taisykles, pagal kurias būtų nustatomas subjektas, atsa
kingas už dokumentų įkėlimą ir jų atnaujinimą;

(5)

siekiant sumažinti valstybėms narėms ir Komisijai
tenkančią administracinę naštą ir kartu užtikrinti veiks
mingą ir efektyvų elektroninį keitimąsi informacija, reikia
nustatyti sistemos technines charakteristikas;

(6)

valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę
koduoti ir perduoti duomenis dviem skirtingais nustaty
tinais būdais. Taip pat reikia numatyti taisykles, taikytinas
force majeure aplinkybėms sutrukdžius naudotis elektro
ninio keitimosi duomenimis sistema, kad ir valstybės
narės, ir Komisija galėtų toliau keistis informacija alter
natyviais būdais;

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos
regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendra
darbiavimo tikslui nuostatų (2), visų pirma į jo 8 straipsnio 2
dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

šiame reglamente išdėstytos nuostatos glaudžiai susiju
sios, nes visos apima aspektus, būtinus rengiant investi
cijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą ir
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančias
veiksmų programas. Siekiant užtikrinti tų nuostatų,
kurios turėtų įsigalioti vienu metu, suderinamumą ir
sudaryti geresnes sąlygas visiems ES gyventojams jas
rasti vienoje vietoje ir visapusiškai jas apžvelgti, pageidau
tina nuostatas dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslą atitinkančių intervencinių veiksmų kategorijų
įtraukti į šį įgyvendinimo aktą, nes konsultavimosi su
Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo
komitetu, įsteigtu laikantis Reglamento (ES) Nr.
1303/2013 150 straipsnio 1 dalies, procedūra yra tokia
pati, kaip ir dėl kitų į šį įgyvendinimo aktą įtrauktų

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 259.
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valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad
duomenys per elektroninio keitimosi duomenimis
sistemą būtų perduodami saugiai, užtikrinant informa
cijos prieinamumą, vientisumą, autentiškumą, konfiden
cialumą ir neužginčijamumą. Todėl reikėtų nustatyti
saugumo taisykles;
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl ESI fondų
įgyvendinimo nuostatos
ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMA

(8)

šiame reglamente turėtų būti laikomasi pagrindinių teisių
ir paisoma principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrin
dinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens
duomenų apsaugą. Todėl šis reglamentas turėtų būti
taikomas laikantis šių teisių ir principų. Asmens
duomenis tvarkant valstybėms narėms taikoma Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (1). Asmens
duomenis tvarkant Sąjungos institucijoms ir įstaigoms ir
užtikrinant laisvą tokių duomenų judėjimą taikomas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
45/2001 (2);

(Įgaliojimas suteiktas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74
straipsnio 4 dalimi)
1 straipsnis
Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos sukūrimas
Komisija sukuria elektroninio keitimosi duomenimis sistemą,
skirtą valstybei narei ir Komisijai oficialiai keistis visa informa
cija.

2 straipsnis
Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos turinys

(9)

(10)

(11)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2
dalies antros pastraipos, reikia nustatyti bendras Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms skirtas
intervencinių veiksmų kategorijas, kad valstybės narės
galėtų Komisijai teikti nuoseklią informaciją apie planuo
jamą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos
panaudojimą, taip pat apie visus ERPF asignavimus ir
išlaidas pagal kategoriją ir veiksmų skaičių per visą prog
ramos įgyvendinimo laikotarpį. Dėl to Komisija galėtų
tinkamai informuoti kitas Sąjungos institucijas ir
Sąjungos piliečius apie ERPF paramos panaudojimą;

siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų prie
monių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną
po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Regla
mento (ES) Nr. 1303/2013 150 straipsnio 3 dalies
pirmą pastraipą, nes pagal to reglamento 150 straipsnio
1 dalį įsteigtas Europos struktūrinių ir investicijų fondų
koordinavimo komitetas pateikė nuomonę,

(1) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(2) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judė
jimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

1.
Elektroninio keitimosi duomenimis sistema (toliau –
SFC2014) apima bent informaciją, nurodytą modeliuose,
formose ir šablonuose, nustatytuose pagal Reglamentą (ES) Nr.
1303/2013, Reglamentą (ES) Nr. 1299/2013, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (3) ir
būsimą Sąjungos teisės aktą, kuriuo nustatomos 2014–2020
m. programavimo laikotarpio jūrų reikalų ir žuvininkystės poli
tikos finansinės paramos sąlygos (EJRŽF reglamentą).

2.
SFC2014 įterptose elektroninėse formose pateiktos infor
macijos (toliau – struktūriniai duomenys) negalima pakeisti
nestruktūriniais duomenimis, įskaitant hipersaitų ar kitų tipų
nestruktūrinių duomenų, pvz., dokumentų priedų ar paveiks
lėlių, naudojimą. Jeigu valstybė narė tą pačią informaciją
perduoda struktūrinių duomenų ir nestruktūrinių duomenų
pavidalu, esant neatitikimų, naudojami struktūriniai duomenys.

3 straipsnis
SFC2014 veikimas
1.
Komisija, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (4) 59 straipsnio 3 dalį, Regla
mento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr.
1305/2013 65 straipsnio 2 dalį valstybės narės paskirtos
institucijos, taip pat įstaigos, kurioms patikėtos tų institucijų
užduotys, į SFC2014 įveda informaciją, už kurios perdavimą
yra atsakingos, ir visus jos atnaujinimus.
(3) 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, kuriuo panaiki
namas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347,
2013 12 20, p. 487).
(4) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui
taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos regla
mentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26,
p. 1).
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2.
Bet kokį informacijos Komisijai perdavimą tikrina ir
pateikia ne tas pats asmuo, kuris įvedė to perdavimo duomenis.
Šis užduočių atskyrimas užtikrinamas SFC2014 arba su
SFC2014 automatiškai sujungiamose valstybės narės valdymo
ir kontrolės informacinėse sistemose.
3.
Valstybės narės nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu
paskiria už SFC2014 prieigos teisių valdymą atsakingą (-us)
asmenį (-is), kuris (-ie) turi atlikti šias užduotis:
(a) nustatyti prieigos prašančių naudotojų tapatybę ir įsitikinti,
kad tie naudotojai dirba organizacijoje;

L 57/9

Tarybos direktyvą 2009/136/EB (3), Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 1995/46/EB (4) ir Reglamentą (EB) Nr.
45/2001 paisoma fizinių asmenų privatumo ir asmens
duomenų apsaugos ir juridinių asmenų komercinio konfidencia
lumo principų.
4 straipsnis
SFC2014 charakteristikos
Kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus elektroninis keiti
masis informacija, SFC2014 būdingos šios charakteristikos:
(a) interaktyviosios formos arba formos, iš anksto užpildytos
sistemos pagal sistemoje pirmiau užregistruotus duomenis;

(b) informuoti naudotojus apie jų prievoles palaikyti sistemos
saugumą;

(b) automatinio skaičiavimo funkcijos, jei jos sumažina naudo
tojų pastangas atliekant kodavimą;

(c) tikrinti, ar naudotojai turi teisę naudotis prašomo lygio
prieiga atsižvelgiant į jų užduotis ir hierarchinę padėtį;

(c) automatiniai įtaisytieji valdikliai perduotų duomenų vidi
niam nuoseklumui ir šių duomenų atitikčiai taikomoms
taisyklėms patikrinti;

(d) prašyti panaikinti prieigos teises, kai jų nebereikia arba jos
nebėra pagrįstos;
(e) skubiai pranešti apie įtartinus įvykius, kurie gali pažeisti
sistemos saugumą;
(f) užtikrinti, kad naudotojų atpažinimo duomenys nuolat būtų
tikslūs, ir pranešti apie bet kokius pasikeitimus;

(d) sistemos sukurti SFC2014 naudotojams skirti įspėjimai, kad
tam tikrus veiksmus atlikti galima arba ne;
(e) į sistemą įvestos informacijos apdorojimo būsenos stebė
jimas internetu;
(f) galimybė gauti su visa įvesta veiksmų programos informacija
susijusius istorinius duomenis.
5 straipsnis
Duomenų perdavimas naudojantis SFC2014

(g) laikantis Sąjungos ir nacionalinių taisyklių, imtis reikiamų su
duomenų apsauga ir komerciniu konfidencialumu susijusių
atsargumo priemonių;
(h) informuoti Komisiją apie bet kokius pasikeitimus, turinčius
poveikio valstybės narės institucijų arba SFC2014 naudotojų
galimybėms atlikti 1 dalyje nurodytas pareigas arba jo (jų)
paties (-čių) galimybėms atlikti a–g punktuose nurodytas
pareigas.
4.
Keičiantis duomenimis ir atliekant veiksmus privaloma
naudoti elektroninį parašą, kaip nustatyta Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB (1). Valstybės narės ir Komi
sija pripažįsta SFC2014 naudojamo elektroninio parašo teisinę
galią ir jo kaip įrodymo teismo bylose priimtinumą.
SFC2014 apdorojant informaciją, pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2002/58/EB (2), Europos Parlamento ir
(1) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos
(OL L 13, 2000 1 19, p. 12).
(2) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių
ryšių), OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

1.
Valstybės narės ir Komisija SFC2014 gali naudotis tiesio
giai per interaktyvią naudotojo sąsają (t. y. internetinę taikomąją
programą) arba per techninę sąsają, kurioje naudojami iš anksto
nustatyti protokolai (t. y. internetinės paslaugos), leidžiantys
automatiškai sinchronizuoti ir perduoti duomenis tarp valstybių
narių informacinių sistemų ir SFC2014.
2.
Atitinkamo dokumento pateikimo data laikoma valstybės
narės elektroninio informacijos perdavimo Komisijai (arba
Komisijos – valstybei narei) data.
3.
Force majeure aplinkybėmis, kai SFC2014 veikimas sutrikęs
arba prie SFC2014 neįmanoma prisijungti ilgiau kaip vieną
darbo dieną paskutinę savaitę prieš teisės aktais nustatytą infor
macijos pateikimo terminą ar gruodžio 23–31 d. laikotarpiu
arba penkias darbo dienas kitu metu, valstybė narė ir Komisija
informacija gali keistis popieriuje, naudodamos šio reglamento 2
straipsnio 1 dalyje nurodytus modelius, formas ir šablonus.
(3) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universa
liųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių
ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sekto
riuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų,
atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbia
vimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 11).
(4) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
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Elektroninio keitimosi duomenimis sistemai vėl ėmus tinkamai
veikti, atkūrus ryšį su ta sistema arba išnykus force majeure prie
žasčiai, atitinkamas subjektas nedelsdamas įveda informaciją,
kuri buvo išsiųsta popieriuje, ir į SFC2014.
4.
3 dalyje nurodytais atvejais atitinkamo dokumento patei
kimo data laikoma pašto antspaudo data.
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(a) fizinio saugumo;
(b) duomenų laikmenų ir prieigos kontrolės;
(c) saugojimo kontrolės;
(d) prieigos ir slaptažodžių kontrolės;

6 straipsnis
Naudojantis SFC2014 perduodamų duomenų saugumas
1.
Komisija nustato SFC2014 skirtą informacinių technolo
gijų saugumo strategiją (toliau – SFC IT saugumo strategija),
laikantis atitinkamų Sąjungos taisyklių, visų pirma Komisijos
sprendimo C(2006) 3602 (1) ir jo įgyvendinimo taisyklių,
taikomą SFC2014 besinaudojantiems darbuotojams. Komisija
paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už SFC2014 saugumo stra
tegijos nustatymą, tvarkymą ir tinkamo taikymo užtikrinimą.
2.
Valstybės narės ir SFC2014 prieigos teises gavusios kitos
Europos institucijos, išskyrus Komisiją, laikosi SFC2014 portale
paskelbtų IT saugumo nuostatų bei sąlygų ir priemonių, kurias
Komisija įdiegė SFC2014 duomenų perdavimo saugumui užtik
rinti, visų pirma susijusių su šio reglamento 5 straipsnio 1
dalyje nurodytos techninės sąsajos naudojimu.
3.
Valstybės narės ir Komisija įgyvendina saugumo priemo
nes, priimtas duomenims, jų saugomiems ir perduodamiems
naudojantis SFC2014, apsaugoti, ir užtikrina tų priemonių
veiksmingumą.
4.
Valstybės narės patvirtina nacionalines, regionines ar
vietos informacijos saugumo strategijas, apimančias SFC2014
prieigą ir automatinį duomenų įvedimą į šią sistemą ir užtikri
nančias būtiniausių saugumo reikalavimų atitikimą. Šios nacio
nalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strategijos gali būti
grindžiamos kitais saugumo dokumentais. Kiekviena valstybė
narė užtikrina, kad tokios IT saugumo strategijos būtų taikomos
visoms SFC2014 besinaudojančioms institucijoms.
5.
Šios nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strate
gijos apima:
(a) asmens (-enų), atsakingo (-ų) už šio reglamento 3 straipsnio
3 dalyje nurodytą prieigos teisių valdymą, veiklos IT
saugumo aspektus, jei sistema naudojamasi tiesiogiai;
(b) jei nacionalinės, regioninės ar vietos kompiuterių sistemos
prie SFC2014 prijungiamos naudojant šio reglamento 5
straipsnio 1 dalyje nurodytą techninę sąsają, tų sistemų
saugumo užtikrinimo priemones, garantuojančias, kad
sistemos atitiktų SFC2014 saugumo reikalavimus.
Taikant pirmos pastraipos b punktą, tinkamai atsižvelgiama į
šiuos aspektus:
(1 )

2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas C(2006) 3602 dėl
Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo.

(e) stebėjimo;
(f) sujungimo su SFC2014;
(g) ryšių infrastruktūros;
(h) žmogiškųjų išteklių valdymo prieš įdarbinant, įdarbinimo
metu ir įdarbinus;
(i) incidentų valdymo.
6.
Šios nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strate
gijos grindžiamos rizikos vertinimu, o apibūdintos priemonės
yra proporcingos nustatytai rizikai.
7.
Komisijos prašymu, jai pateikiami dokumentai, kuriuose
išdėstytos nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo strate
gijos.
8.
Valstybės narės nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu
paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už nacionalinių, regioninių
ar vietos IT saugumo strategijų tvarkymą ir taikymo užtikri
nimą. Tas (tie) asmuo (-enys) užtikrina ryšių su Komisijos
paskirtu (-ais) ir šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytu
(-ais) asmeniu (-imis) palaikymą.
9.
SFC IT saugumo strategija ir atitinkamos nacionalinės,
regioninės ir vietos IT saugumo strategijos atnaujinamos pasi
keitus technologijoms, nustačius naujų pavojų ar įvykus kitiems
atitinkamiems įvykiams. Bet kuriuo atveju jos peržiūrimos
kasmet, siekiant ir toliau užtikrinti jomis grindžiamą tinkamą
atsaką.
II SKYRIUS

Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 įgyvendinimo nuostatos
INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ KATEGORIJŲ NOMENKLATŪRA

(Įgaliojimas suteiktas Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8
straipsnio 2 dalies antra pastraipa)
7 straipsnis
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančių
intervencinių veiksmų kategorijos
Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies antroje
pastraipoje nurodyta intervencinių veiksmų kategorijų nomenk
latūra nustatoma šio reglamento priede.
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III SKYRIUS
BAIGIAMOJI NUOSTATA

8 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
Siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Europos regioninės plėtros fondo vykdomų intervencinių
veiksmų kategorijų nomenklatūra
1 LENTELĖ. INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRITIES MATMENS KODAI
1. INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRITIS
I. Gamybinės investicijos
001

Bendrosios gamybinės investicijos į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ)

002

Moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas didelėse įmonėse

003

Su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika susijusios gamybinės investicijos į dideles įmones

004

Gamybinės investicijos, susijusios su didelių įmonių ir MVĮ bendradarbiavimu kuriant informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) produktus ir paslaugas, plėtojant elektroninę prekybą ir stiprinant IRT paklausą

II. Pagrindinių paslaugų teikimo infrastruktūra ir susijusios investicijos
Energetikos infrastruktūra
005

Elektros energija (kaupimas ir perdavimas)

006

Elektros energija (TEN-E kaupimas ir perdavimas)

007

Gamtinės dujos

008

Gamtinės dujos (TEN-E)

009

Atsinaujinančioji energija: vėjo

010

Atsinaujinančioji energija: saulės

011

Atsinaujinančioji energija: biomasės

012

Kitų rūšių atsinaujinančioji energija (įskaitant hidroelektrinių, geoterminę ir jūrų energiją) ir atsinaujinančiosios
energijos integravimas (įskaitant kaupimą, dujų gamybą naudojant energiją ir atsinaujinančiojo vandenilio
infrastruktūrą)

013

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios infrastruktūros renovacija, parodomieji projektai ir
pagalbinės priemonės

014

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma esamų būstų renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės
priemonės

015

Vidutinės ir žemos įtampos pažangiosios energijos skirstymo sistemos (įskaitant pažangiuosius elektros ener
gijos tinklus ir IRT sistemas)

016

Itin veiksminga bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šilumos tiekimas
Aplinkosaugos infrastruktūra

017

Buitinių atliekų tvarkymas (įskaitant atliekų mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo priemones)

018

Buitinių atliekų tvarkymas (įskaitant mechaninio ir biologinio apdorojimo, terminio apdorojimo, deginimo ir
sąvartynų priemones)
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019

Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų tvarkymas

020

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu (išgavimo, apdorojimo, laikymo ir skirstymo infrastruktūra)

021

Vandentvarka ir geriamojo vandens apsauga (įskaitant upių baseinų tvarkymą, vandentieką, specialias prisitai
kymo prie klimato kaitos priemones, centralizuotą ir vartotojų apskaitą, apmokestinimo sistemas ir nuotėkio
mažinimą)

022

Nuotekų tvarkymas

023

Aplinkosaugos priemonės, kuriomis siekiama mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir (arba)
išvengti šių dujų išmetimo (įskaitant metano dujų tvarkymą ir saugojimą, taip pat kompostavimą)
Transporto infrastruktūra

024

Geležinkeliai (TEN-T pagrindinis tinklas)

025

Geležinkeliai (TEN-T visuotinis tinklas)

026

Kiti geležinkeliai

027

Mobilūs geležinkelio objektai

028

TEN-T greitkeliai ir keliai: pagrindinis tinklas (naujai nutiesti)

029

TEN-T greitkeliai ir keliai: visuotinis tinklas (naujai nutiesti)

030

TEN-T kelių tinklo antriniai jungiamieji keliai ir mazgai (naujai nutiesti)

031

Kiti nacionaliniai ir regioniniai keliai (naujai nutiesti)

032

Vietos privažiuojamieji keliai (naujai nutiesti)

033

Rekonstruotas ar pagerintas TEN-T kelias

034

Rekonstruotas ar pagerintas kitas kelias (greitkelis, nacionalinis, regioninis ar vietos kelias)

035

Daugiarūšis vežimas (TEN-T)

036

Daugiarūšis vežimas

037

Oro uostai (TEN-T) (1)

038

Kiti oro uostai (1)

039

Jūrų uostai (TEN-T)

040

Kiti jūrų uostai

041

Vidaus vandens keliai ir uostai (TEN-T)

042

Vidaus vandens keliai ir uostai (regioniniai ir vietos)
Darnusis transportas

043

Netaršaus miesto transporto infrastruktūra ir skatinimas (įskaitant įrangą ir transporto priemones)
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Pažangios transporto sistemos (įskaitant paklausos valdymo įvedimą, rinkliavų sistemas, IT stebėjimo, valdymo
ir informacines sistemas)
Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra

045

IRT: pagrindinis ir (arba) tranzitinis tinklas

046

IRT: spartusis plačiajuostis tinklas (prieiga ir (arba) vietinė linija; ≥ 30 Mbps)

047

IRT: labai spartus plačiajuostis tinklas (prieiga ir (arba) vietinė linija; ≥ 100 Mbps)

048

IRT: kitų tipų IRT infrastruktūra ir (arba) didelės apimties kompiuterių ištekliai ir (arba) įranga (įskaitant e.
infrastruktūrą, duomenų centrus ir jutiklius, taip pat įterptus į kitą infrastruktūrą, pvz., mokslinių tyrimų įrangą,
aplinkosaugos ir socialinę infrastruktūrą)

III. Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos
049

Tretiniam išsilavinimui skirta švietimo infrastruktūra

050

Profesiniam rengimui bei mokymui ir suaugusiųjų mokymuisi skirta švietimo infrastruktūra

051

Mokykliniam ugdymui (pradiniam ir bendrajam viduriniam išsilavinimui) skirta švietimo infrastruktūra

052

Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra

053

Sveikatos priežiūros infrastruktūra

054

Būsto infrastruktūra

055

Kita socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos plėtros

IV. Vidaus potencialo plėtojimas
Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos
056

Investicijos į MVĮ infrastruktūrą, gebėjimus ir įrangą, tiesiogiai susijusius su moksliniais tyrimais ir inovacijų
diegimo veikla

057

Investicijos į didelių įmonių infrastruktūrą, gebėjimus ir įrangą, tiesiogiai susijusius su moksliniais tyrimais ir
inovacijų diegimo veikla

058

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra (vieša)

059

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra (privati, įskaitant mokslo parkus)

060

Viešuose mokslinių tyrimų centruose ir kompetencijos centruose, taip pat jų tinkluose vykdomi moksliniai
tyrimai ir inovacijų diegimo veikla

061

Privačiuose mokslinių tyrimų centruose, taip pat jų tinkluose vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo
veikla

062

Technologijų perdavimas ir universitetų bei įmonių bendradarbiavimas, visų pirma naudingas MVĮ

063

Parama branduoliams ir verslo tinklai, visų pirma naudingi MVĮ

064

MVĮ vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas (įskaitant čekių programas, apdorojimą, projektavimą,
aptarnavimą ir socialines inovacijas)
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Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai ir atsparumui
klimato kaitai, mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra, procedūros, technologijų perdavimas ir bendradar
biavimas
Verslo vystymas

066

MVĮ ir MVĮ grupėms skirtos pažangios paramos paslaugos (įskaitant valdymo, rinkodaros ir projektavimo
paslaugas)

067

MVĮ verslo vystymas, parama verslumui ir inkubatoriams (įskaitant paramą pumpurinėms ir atskirtosioms
įmonėms)

068

MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi parodomieji projektai, taip pat pagalbinės priemonės

069

Parama ekologiškiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti

070

Efektyvaus energijos vartojimo skatinimas didelėse įmonėse

071

Įmonių, kurių specializacija – teikimas paslaugų, padedančių pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio techno
logijų ekonomikos ir didinti atsparumą klimato kaitai, vystymas ir skatinimas (įskaitant paramą tokioms
paslaugoms)

072

MVĮ skirta verslo infrastruktūra (įskaitant pramonės parkus ir zonas)

073

Parama socialinėms įmonėms (MVĮ)

074

Su turizmu susijusio MVĮ turto plėtojimas ir populiarinimas

075

Pačiose MVĮ arba joms teikiamų turizmo paslaugų plėtojimas ir populiarinimas

076

Su kultūra ir kūryba susijusio MVĮ turto plėtojimas ir populiarinimas

077

Pačiose MVĮ arba joms teikiamų kultūrinių ir kūrybinių paslaugų plėtojimas ir populiarinimas
Informacinės ir ryšių technologijos (IRT). Paklausos skatinimas, taikomosios programos ir paslaugos

078

e. valdžios paslaugos ir taikomosios programos (įskaitant e. viešąjį pirkimą, viešojo administravimo pertvarkos
palaikymo IRT priemones, kibernetinio saugumo, patikimumo ir privatumo užtikrinimo priemones, e. teisin
gumą ir e. demokratiją)

079

Prieiga prie viešojo sektoriaus informacijos (įskaitant atvirųjų duomenų e. kultūrą, skaitmenines bibliotekas, e.
turinį ir e. turizmą)

080

e. įtraukties, e. prieinamumo, e. mokymosi ir e. švietimo paslaugos ir taikomosios programos, skaitmeninis
raštingumas

081

Vyresnių žmonių sveikatą ir aktyvumą išsaugoti padedantys IRT sprendimai ir e. sveikatos paslaugos bei
taikomosios programos (įskaitant e. priežiūrą ir kasdienį gyvenimą palengvinančią aplinką)

082

IRT paslaugos ir taikomosios programos, skirtos MVĮ (įskaitant e. prekybą, e. verslą ir tinkle vykdomus verslo
procesus), gyvosioms laboratorijoms, interneto verslininkams ir IRT pradedančiosioms įmonėms
Aplinka

083

Oro kokybės gerinimo priemonės

084

Integruota taršos prevencija ir kontrolė (IPPC)

085

Biologinės įvairovės apsauga ir didinimas, gamtos apsauga ir žalioji infrastruktūra

086

„Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tausus naudojimas
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087

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos, pvz., erozijos, gaisrų, potvy
nių, audrų ir sausrų, prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių
valdymo sistemas bei infrastruktūrą

088

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz.,
technologinių avarijų) prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių
valdymo sistemas bei infrastruktūrą

089

Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas

090

Dviračių ir pėsčiųjų takai

091

Gamtos teritorijų turizmo potencialo plėtojimas ir propagavimas

092

Viešųjų turizmui svarbių vertybių apsauga, plėtojimas ir populiarinimas

093

Viešųjų turizmo paslaugų plėtojimas ir populiarinimas

094

Viešųjų kultūros ir paveldo vertybių apsauga, plėtojimas ir populiarinimas

095

Viešųjų kultūros ir paveldo paslaugų plėtojimas ir populiarinimas
Kita

096

Su ERPF priemonių įgyvendinimu susijusių viešojo administravimo įstaigų ir valstybinių tarnybų instituciniai
gebėjimai arba veiksmai, kuriais palaikomos ESF institucinių gebėjimų iniciatyvos

097

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos miesto ir kaimo teritorijose

098

Atokiausi regionai. Visų papildomų išlaidų, patirtų dėl prasto susisiekimo ir teritorinio susiskaldymo, kompen
savimas

099

Atokiausi regionai. Konkretūs veiksmai papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl rinkos dydžio veiksnių, kompen
suoti

100

Atokiausi regionai. Parama papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl klimato sąlygų ir pagalbos teikimo sunkumų,
kompensuoti

101

Kryžminis finansavimas iš ERPF (parama ESF tipo veiksmams, būtiniems iš ERPF remiamai veiksmo daliai
tinkamai įgyvendinti ir su ja tiesiogiai susijusiems)

V. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
102

Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų, tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo darbo rinkos nutolusių asmenų,
įdarbinimo galimybės, taip pat naudojantis vietos užimtumo iniciatyvomis ir parama darbo jėgos judumui

103

Jaunimo, visų pirma nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio, įskaitant jaunimą, kuriam kyla socialinės
atskirties pavojus, ir marginalių bendruomenių jaunimą, tvarus integravimas į darbo rinką, taip pat įgyvendi
nant Jaunimo garantijų iniciatyvą

104

Savarankiškas darbas, verslumas ir verslo kūrimas, įskaitant novatoriškas labai mažas, mažąsias ir vidutines
įmones

105

Vyrų ir moterų lygybė visose srityse, įskaitant įsidarbinimo ir karjeros galimybes, darbo ir privataus gyvenimo
derinimą ir skatinimą mokėti vienodą atlyginimą už vienodą darbą

106

Darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymas prie pokyčių

107

Vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikatingumas
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Darbo rinkos institucijų, pvz., valstybinių ir privačių užimtumo tarnybų, modernizavimas ir atitikties darbo
rinkos poreikiams gerinimas, be kita ko, vykdant veiksmus, kuriais didinamas tarpvalstybinis darbo jėgos
judumas, taip pat taikant judumo programas ir užtikrinant glaudesnį institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų
subjektų bendradarbiavimą

VI. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija
109

Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo
galimybes

110

Socialinis ir ekonominis marginalių bendruomenių, pvz., romų, integravimas

111

Kova su visų formų diskriminacija ir lygių galimybių propagavimas

112

Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir
visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas

113

Socialinio verslumo ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse, taip pat socialinės ir solidarumo ekonomikos
skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes

114

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos

VII. Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą
gyvenimą
115

Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių gali
mybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo
procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas

116

Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti
dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių
asmenų grupes

117

Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus
grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasi
telkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas

118

Švietimo ir mokymo sistemų atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimas, perėjimo nuo švietimo prie darbo
palengvinimas ir profesinio rengimo ir mokymo sistemų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, be kita ko,
naudojant gebėjimų numatymo priemones, pritaikant mokymo programas ir kuriant bei plėtojant mokymosi
darbo vietoje sistemas, įskaitant dvilypes mokymosi sistemas ir pameistrystės programas

VIII. Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas
119

Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo

120

Visų suinteresuotųjų subjektų, įgyvendinančių švietimo, mokymosi visą gyvenimą, mokymo ir užimtumo, taip
pat socialinę politiką, gebėjimų stiprinimas, be kita ko, sudarant sektorių ir teritorinius paktus dėl pasirengimo
vykdyti nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens reformas

IX. Techninė parama
121

Rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas ir tikrinimas

122

Vertinimas ir tyrimai

123

Informavimas ir komunikacija

(1) Taikoma tik investicijoms, susijusioms su aplinkos apsauga arba papildomoms oro uostų neigiamą poveikį aplinkai švelninti arba
mažinti būtinomis investicijomis
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2 LENTELĖ. FINANSAVIMO FORMŲ MATMENS KODAI
2. FINANSAVIMO FORMA
01

Negrąžinamoji subsidija

02

Grąžinamoji subsidija

03

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: rizikos ir nuosavas kapitalas arba lygiavertė priemonė

04

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola arba lygiavertė priemonė

05

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija arba lygiavertė priemonė

06

Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: palūkanų subsidija, garantinio mokesčio subsidija, tech
ninė parama arba lygiavertė priemonė

07

Apdovanojimas

3 LENTELĖ. TERITORIJŲ MATMENS KODAI
3. TERITORIJOS TIPAS
01

Didelės miesto teritorijos (tankiai apgyvendintos, > 50 000 gyventojų)

02

Mažos miesto teritorijos (vidutiniškai tankiai apgyvendintos, > 5 000 gyventojų)

03

Kaimo teritorijos (retai apgyvendintos)

04

Makroregioninio bendradarbiavimo teritorija

05

Bendradarbiavimas tarp nacionalinių ar regioninių programos įgyvendinimo teritorijų nacionaliniame kontekste

06

ESF tarpvalstybinis bendradarbiavimas

07

Netaikoma

4 LENTELĖ. TERITORINIŲ PARAMOS PASKIRSTYMO PRIEMONIŲ MATMENS KODAI
4. TERITORINĖS PARAMOS PASKIRSTYMO PRIEMONĖS
01

Integruotosios teritorinės investicijos: miesto teritorijos

02

Kiti integraciniai tvarios miestų plėtros metodai

03

Integruotosios teritorinės investicijos: kita

04

Kiti integraciniai tvarios kaimo plėtros metodai

05

Kiti integraciniai tvarios miestų ir (arba) kaimo plėtros metodai

06

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos

07

Netaikoma
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5 LENTELĖ. TEMINIŲ TIKSLŲ MATMENS KODAI
5. TEMINIS TIKSLAS (ERPF ir Sanglaudos fondas)
01

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas

02

Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas

03

Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas

04

Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas

05

Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, rizikos prevencija ir valdymas

06

Aplinkos išsaugojimas ir apsauga ir tausaus išteklių naudojimo skatinimas

07

Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas

08

Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

09

Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija

10

Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą

11

Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administ
ravimas

12

Netaikoma (tik techninė parama)

6 LENTELĖ. EKONOMINĖS VEIKLOS MATMENS KODAI
6. EKONOMINĖ VEIKLA
01

Žemės ūkis ir miškininkystė

02

Žvejyba ir akvakultūra

03

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

04

Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba

05

Transporto įrangos gamyba

06

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

07

Kitos nenurodytos gamybos pramonės rūšys

08

Statyba

09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (įskaitant energinių medžiagų kasybą)

10

Elektros energija, dujos, garas, karštas vanduo ir oro kondicionavimas

11

Vandens tiekimas, nuotekų ir atliekų tvarkymas ir valymas

12

Transportas ir sandėliavimas
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13

Informavimas ir komunikacija, įskaitant telekomunikaciją, informacijos tarnybų veiklą, kompiuterių programa
vimą, konsultavimą ir susijusią veiklą

14

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

15

Turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo veikla

16

Finansinė ir draudimo veikla

17

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla

18

Viešasis administravimas

19

Švietimas

20

Žmonių sveikatos priežiūra

21

Socialinis darbas, bendruomenė, socialinės ir asmeninės paslaugos

22

Su aplinka ir klimato kaita susijusi veikla

23

Menas, pramogos, kūrybos sektorius ir poilsis

24

Kitos nenurodytos paslaugos

7 LENTELĖ. VIETOVĖS MATMENS KODAI
7. VIETOVĖ (2)
Kodas

Vietovė
Regionui ar teritorijai, kuriame vyksta ir (arba) yra vykdomas veiksmas, taikomas kodas, nustatytas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 (1) priede pateiktame teritorinių statistinių vienetų
(NUTS) klasifikatoriuje

(1) 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 185/2014
2014 m. vasario 26 d.
kuriuo ištaisomas Reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių
gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų
mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą,
tekstas bulgarų kalba
(Tekstas svarbus EEE)

įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų
organizavimą (2), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos
žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų
gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB)
Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (1),
ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 1 dalies b punkto ii
papunktį bei 6 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 6 straipsnio 2
dalies antrą pastraipą, 11 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 11
straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 15 straipsnio 1 dalies b, d, e,
h ir i punktus ir 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 17
straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 4 dalies
a, b, c punktus ir 19 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, 20
straipsnio 10 ir 11 dalis, 21 straipsnio 5 ir 6 dalis, 22 straipsnio
3 dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio a, b, c ir e–h punktus
ir 27 straipsnio antrą pastraipą, 31 straipsnio 2 dalį, 32
straipsnio 3 dalį, 40 straipsnį, 41 straipsnio 3 dalies pirmą ir
trečią pastraipas, 42 straipsnį, 43 straipsnio 3 dalį, 45 straipsnio
4 dalį, 47 straipsnio 2 dalį, 48 straipsnio 2 dalį, 48 straipsnio 7
dalies a punktą ir 8 dalies a punktą ir 48 straipsnio 8 dalies
antrą pastraipą,
atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą
97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius produktų,

kadangi:
(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 (3) tekste
bulgarų kalba yra klaida, kurią reikėtų ištaisyti. Tekstų
kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(2)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 turėtų būti atitin
kamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms
neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Taikoma tik tekstui bulgarų kalba.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 26 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 300, 2009 11 14, p. 1.

(2) OL L 24, 1998 1 30, p. 9.
(3) OL L 54, 2011 2 26, p. 1.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 186/2014
2014 m. vasario 26 d.
kuriuo dėl veikliųjų medžiagų etoksisulfurono, oksadiargilo ir varfarino patvirtinimo galiojimo
pabaigos datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 823/2012
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(3)

kadangi tokių paraiškų nepateikta, tikslinga nustatyti kuo
ankstesnę galiojimo pabaigos datą po pradinės galiojimo
pabaigos datos, kuri nustatyta prieš priimant Reglamentą
(ES) Nr. 823/2012;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 823/2012 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio antrą
pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 823/2012 (2) veikliųjų
medžiagų etoksisulfurono, oksadiargilo ir varfarino
patvirtinimo galiojimo pabaiga, nustatyta Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 540/2011 (3), atidėta
iki 2016 m. liepos 31 d., kad pareiškėjai galėtų prieš
trejus metus pateikti pranešimą, kurio reikalaujama
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 15 straipsnio 1 dalyje;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 823/2012 pakeitimai
Reglamento (ES) Nr. 823/2012 1 straipsnis iš dalies keičiamas
taip:

a) 1 punktas pakeičiamas taip:

(2)

paraiškų dėl veikliųjų medžiagų etoksisulfurono, oksa
diargilo ir varfarino patvirtinimo galiojimo atnaujinimo,
kurios atitiktų pranešimo prieš trejus metus reikalavimą,
nepateikta;

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2012 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2012,
kuriuo dėl veikliųjų medžiagų 2,4-DB, benzenkarboksirūgšties, betaciflutrino, etilkarfentrazono, Coniothyrium minitans (padermė CON/
M/91-08 (DSM 9660)), ciazofamido, ciflutrino, deltametrino, pdimetenamido, etofumezato, etoksisulfurono, fenamidono, flazasul
furono, flufenaceto, flurtamono, foramsulfurono, fostiazato, imaza
mokso, jodsulfurono, iprodiono, izoksaflutolo, linurono, maleino
hidrazido, mekopropo, mekopropo-P, mezosulfurono, mezotriono,
oksadiargilo, oksasulfurono, pendimetalino, pikoksistrobino, propi
konazolo, propinebo, propoksikarbazono, propizamido, piraklostro
bino, siltiofamo, trifloksistrobino, varfarino ir zoksamido patvirti
nimo galiojimo pabaigos datų nukrypstama nuo Įgyvendinimo regla
mento (ES) Nr. 540/2011 (OL L 250, 2012 9 15, p. 13).
(3) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.
540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyven
dinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

„1) 2016 m. liepos 31 d. – dėl veikliųjų medžiagų etofume
zato (įrašas Nr. 29), imazamokso (įrašas Nr. 41), oksa
sulfurono (įrašas Nr. 42), foramsulfurono (įrašas Nr. 44),
ciazofamido (įrašas Nr. 46), linurono (įrašas Nr. 51),
pendimetalino (įrašas Nr. 53), trifloksistrobino (įrašas
Nr. 59), etilkarfentrazono (įrašas Nr. 60), mezotriono
(įrašas Nr. 61), fenamidono (įrašas Nr. 62) ir izoksaflu
tolo (įrašas Nr. 63);“

b) įterpiamas šis 4 punktas:

„4) 2014 m. kovo 31 d. – dėl veikliųjų medžiagų etoksisul
furono (įrašas Nr. 43), oksadiargilo (įrašas Nr. 45) ir
varfarino (įrašas Nr. 120).“
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 26 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 187/2014
2014 m. vasario 26 d.
kuriuo dėl veikliosios medžiagos metiokarbo patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 540/2011
(Tekstas svarbus EEE)

ataskaitos projekto ir 2011 m. balandžio 5 d. pateiktas
kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto
saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
(5)

Komisija pasikonsultavo su Tarnyba, kuri 2012 m.
birželio 1 d. pateikė nuomonę dėl metiokarbo keliamos
rizikos vertinimo (5). Vertinimo ataskaitos projektą, jos
priedėlį ir Tarnybos nuomonę valstybės narės ir Komisija
persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolati
niame komitete ir 2013 m. gruodžio 13 d. pateikė kaip
Komisijos metiokarbo peržiūros ataskaitą;

(6)

atsižvelgdama į pranešėjo pateiktą papildomą informaciją,
Komisija nusprendė, kad reikalingos papildomos patvirti
namosios informacijos pateikta nebuvo;

(7)

Komisija pasiūlė pranešėjui pateikti pastabas dėl metio
karbo peržiūros ataskaitos;

(8)

Komisija padarė išvadą, kad didelės rizikos paukščiams,
žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams galimybė
negali būti atmesta, net jei reikėtų nustatyti papildomas
rizikos mažinimo priemones;

(9)

patvirtinta, kad veiklioji medžiaga metiokarbas turi būti
laikoma patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr.
1107/2009. Siekiant panaikinti poveikį paukščiams,
žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams, tikslinga
papildomai apriboti šios veikliosios medžiagos naudo
jimo atvejus ir nebeleisti jos naudoti kaip moliuskocido;

(10)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011
turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas laikotarpis augalų
apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metiokarbo, regist
racijai iš dalies pakeisti arba panaikinti;

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje
numatytą antrą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

(2)

Komisijos direktyva 2007/5/EB (2) metiokarbas įtrauktas į
Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji
medžiaga su sąlyga, kad susijusios valstybės narės užtik
rins, kad pranešėjas, kurio prašymu metiokarbas įtrauktas
į minėtą priedą, pateiktų papildomos patvirtinamosios
informacijos apie paukščiams, žinduoliams ir netiks
liniams nariuotakojams keliamą riziką;

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios
medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyven
dinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

pranešėjas per tam skirtą laikotarpį valstybei narei atas
kaitų rengėjai Jungtinei Karalystei pateikė papildomą
informaciją – tyrimus, siekdamas patvirtinti rizikos
paukščiams, žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams
vertinimą;

(4)

Jungtinė Karalystė įvertino pranešėjo pateiktą papildomą
informaciją. Jos vertinimas buvo pridėtas prie vertinimo

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2007 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2007/5/EB, iš dalies
keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias
medžiagas kaptaną, folpetą, formetanatą ir metiokarbą (OL L 35,
2007 2 8, p. 11).
(3) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).
(4) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.
540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyven
dinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5) European Food SAFEty Authority. Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the
active substance methiocarb. EFSA Journal 2012;10(6):2758. [14
pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Pateikta internete adresu www.
efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produk
tams, kurių sudėtyje yra metiokarbo, pagal Reglamento
(EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors leng
vatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau
kaip per aštuoniolika mėnesių po šio reglamento įsigalio
jimo;
šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

L 57/25

2 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės
Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės
narės prireikus iki 2014 m. rugsėjo 19 d. iš dalies keičia arba
panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje
yra veikliosios medžiagos metiokarbo, registraciją.
3 straipsnis
Lengvatinis laikotarpis
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių
narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir
baigiasi ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 19 d.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

4 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įsigaliojimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies
keičiamas pagal šio reglamento priedą.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 26 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies 148 eilutėje, kurioje nurodytas metiokarbas, skiltis „Konk
rečios nuostatos“ pakeičiama taip:
„A DALIS
Leidžiama naudoti tik kaip repelentą sėklai beicuoti ir kaip insekticidą.
B DALIS
Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metiokarbo, registracijos naudoti kitais
atvejais nei kukurūzų sėkloms apdoroti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4
straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš
registruojant tokius produktus.
Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvel
giama į metiokarbo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti
2006 m. rugsėjo 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.
Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:
— paukščių, žinduolių ir netikslinių nariuotakojų apsaugai, užtikrindamos, kad prireikus registracijos sąlygose būtų
numatytos rizikos mažinimo priemonės;
— operatorių ir stebėtojų saugai, užtikrindamos, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas
asmens apsaugos priemones;
— su maistu suvartojamų liekanų poveikiui vartotojams.“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 188/2014
2014 m. vasario 26 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių
vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI
priedo A dalyje;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo reglamentą) (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei
daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyk
lės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvel
giant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus
raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011
136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė
apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į
kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas
turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialia
jame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje
minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio regla
mento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 26 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

54,9
71,0
99,2
75,0

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

182,1
188,1
114,7
155,9
160,2

0709 91 00

EG
ZZ

72,9
72,9

0709 93 10

MA
TR
ZZ

29,5
103,8
66,7

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

53,5
67,5
48,5
52,2
69,8
63,5
59,2

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

133,5
91,9
110,6
112,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
MA
PK
TR
US
ZZ

140,9
107,5
46,0
72,8
122,9
98,0

0805 50 10

EG
TR
ZZ

57,3
60,0
58,7

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

115,6
30,8
157,0
101,1

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

132,9
195,7
53,3
146,4
197,4
99,1
137,5

Standartinė importo vertė

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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SPRENDIMAI
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2013 m. gruodžio 20 d.
dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo
iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3
(ECB/2013/54)
(2014/106/ES)
kokybės akreditacijos procedūros (3), siekdamas užtikrinti,
kad tik tie gamintojai, kurie atitinka ECB būtiniausius
kokybės reikalavimus eurų banknotų ir eurų banknotų
žaliavų gamybai, yra akredituojami eurų banknotams ir
eurų banknotų žaliavoms gaminti;

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
128 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 16
straipsnį ir 34 straipsnio 3 dalį,

(4)

vadovaudamasis Sutarties 9 ir 11 straipsniais, 2011 m.
birželio 21 d. ECB priėmė Sprendimą ECB/2011/8 dėl
eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei
sveikatos ir saugos akreditacijos procedūrų (4), siekdamas
užtikrinti, kad tik tie gamintojai, kurie atitinka ECB būti
niausius aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos reikalavi
mus, būtų akredituoti vykdyti eurų banknotų gamybos
veiklą;

(5)

atsižvelgiant į ECB patirtį taikant sprendimus
ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8, reikia įgyven
dinti veiksmingą bendrąją akreditacijos sistemą, kad būtų
išvengta bet kokių su šių sprendimų taikymu susijusių
materialinių ir procesinių neatitikimų, pavyzdžiui, nepro
porcingos akreditacijų galiojimo, jų procedūrų ir
terminijos įvairovės;

(6)

siekiant išspręsti minėtas problemas ir palengvinti gamin
tojams tenkančią administracinę naštą, reikia nustatyti
bendrąją akreditacijos sistemą, kuri: a) leistų įvertinti,
kaip gamintojas laikosi ECB nustatytų atitinkamų
saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei
saugos reikalavimų; b) įvertintų šių reikalavimų laikymąsi
pagal suderintą patikrinimo procedūrą; c) numatytų
tinkamų ir proporcingų baudų rūšis, įskaitant finansines
baudas, už nurodytų reikalavimų nevykdymą, ir d) užtik
rintų, kad saugotinus eurų elementus būtų galima prista
tyti tik NCB ir, Valdančiosios tarybos sprendimu, būsi
miems Eurosistemos NCB, taip pat kitiems akredituo
tiems gamintojams ir (arba) ECB;

(7)

ši nauja bendroji akreditacijos sistema turėtų būti pagrįsta
kelių etapų vertinimo procedūra, kurios metu vertinama,
ar akreditacijos prašantis gamintojas visapusiškai atitinka
visus šiame sprendime nustatytus atitinkamus akredita
cijos reikalavimus;

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko įgaliojimų taikyti
sankcijas (1), ypač į jo 2 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių
bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto
(toliau – Statutas) 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos
Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą
Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Ši teisė apima įgalio
jimus imtis priemonių euro banknotų, kaip mokėjimo
priemonių, vientisumui apsaugoti;
2008 m. gegužės 15 d. ECB priėmė Sprendimą
ECB/2008/3 dėl saugumo akreditacijos procedūrų,
taikomų eurų banknotų saugotinų eurų elementų gamin
tojams (2), kuriame nustatė saugumo akreditacijos proce
dūrą, patvirtinančią, ar gamintojai laikosi ECB nustatytų
būtiniausių saugumo reikalavimų eurų banknotų ir jų
komponentų ir kitų susijusių elementų ir informacijos,
kuriems reikalinga apsauga, gamybai, apdorojimui, saugo
jimui ir transportavimui, ir kurių praradimas, vagystė
arba atskleidimas galėtų pažeisti eurų banknotų vienti
sumą arba galėtų padėti gaminti padirbtus eurų bank
notus arba jų komponentus. Be to, Sprendimu
ECB/2008/3 buvo nustatytos procedūros, skirtos užtik
rinti nuolatinį nurodytų saugumo reikalavimų laikymąsi;
2010 m. lapkričio 25 d. ECB priėmė Sprendimą
ECB/2010/22 dėl eurų banknotų gamintojams taikomos

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 4.
(2) OL L 140, 2008 5 30, p. 26.

(3) OL L 330, 2010 12 15, p. 14.
(4) OL L 176, 2011 7 5, p. 52.
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siekiant palengvinti šį vertinimą, įskaitant bet kokį vėlesnį
akredituoto gamintojo nuolatinės atitikties vertinimą,
reikia nustatyti supaprastintą patikrinimo tvarką, kad
ECB galėtų vykdyti patikrinimus vietoje ir ne vietoje;

siekiant išvengti dabartinės atskirų akreditacijų įvairovės,
reikėtų numatyti bendrą laikinąją akreditaciją su galimybe
ją pakeisti bendrąja akreditacija, jei atitinkamas gamin
tojas įrodo, kad jis laikosi visų akreditacijos reikalavimų,
taip pat ir gamybos metu, gavęs oficialų akredituoto
gamintojo, ECB ar NCB užsakymą pagal jo laikinąją akre
ditaciją;

(10)

siekiant išlaikyti lankstų akreditacijos procesą, ECB suteik
tina diskrecija, kaip organizuoti vertinimo etapus gavus
laikinosios akreditacijos inicijavimo prašymą;

(11)

siekiant užtikrinti geresnį akreditacijos procedūros admi
nistravimą, laikinoji akreditacija ir akreditacija galiotų
nuolat, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad gamintojas
neatitinka atitinkamų akreditacijos reikalavimų. Tuo
pačiu tikslu ECB turi būti įgaliotas pakeisti laikinąją akre
ditaciją akreditacija, jei atitinkamas gamintojas gamino
saugotinus eurų elementus ir (arba) eurų elementus
pagal oficialų ECB ar NCB užsakymą nepertraukiamą
36 mėnesių laikotarpį. ECB taip pat galės akreditaciją
pakeisti laikinąja akreditacija savo iniciatyva, jei gamin
tojas negamino saugotinų eurų elementų ir (arba) eurų
elementų nepertraukiamą 36 mėnesių laikotarpį;

(12)

todėl sprendimus ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir
ECB/2011/8 reikia panaikinti ir pakeisti šiuo sprendimu.
Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabartinių akre
ditacijų taisyklių prie bendrosios akreditacijos sistemos
pagal šį sprendimą, reikėtų nustatyti vienerių metų
pereinamąjį laikotarpį nuo šio sprendimo priėmimo
dienos. Tai leis gamintojams, turintiems atskiras
saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei
saugos akreditacijas, imtis visų reikiamų priemonių
siekiant įvykdyti atitinkamus šiame sprendime nustatytus
akreditacijos reikalavimus,
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2. eurų elementų veikla – eurų elementų gamyba;

3. saugotini eurų elementai – elementai, išvardyti pagrindi
niuose saugumo reikalavimuose, įskaitant eurų banknotus,
kurie yra: a) apyvartoje, b) kuriami apyvartoje esantiems
eurų banknotams pakeisti arba c) išimti iš apyvartos, ir jų
komponentai bei susijusi informacija, kuriuos reikia apsau
goti, nes jų praradimas, vagystė ar neteisėtas atskleidimas
galėtų pakenkti eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių,
vientisumui;

4. saugotina eurų veikla – bet kuri iš išvardytų: saugotinų eurų
elementų parengiamasis darbas, gamyba, apdorojimas,
sunaikinimas, saugojimas, vidinis judėjimas gamybos vietoje
arba transportavimas;

5. parengiamasis darbas – kuriamų eurų banknotų pagrindinio
dizaino perkėlimas į išdėstymą, spalvų atskyrimą, raštą ir
spausdinimo plokštes ir šiame pagrindiniame dizaine
siūlomų komponentų išdėstymo ir prototipų rengimas;

6. gamintojas – bet kuris subjektas, kuris dalyvauja arba siekia
dalyvauti saugotinoje eurų veikloje ir (arba) eurų elementų
veikloje, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja arba siekia daly
vauti tik transportuojant saugotinus eurų elementus arba
teikia specialią sunaikinimo infrastruktūrą;

7. gamybos vieta – bet kokios patalpos, kurias gamintojas
naudoja arba siekia naudoti saugotinų eurų elementų ir
(arba) eurų elementų parengiamajam darbui, gamybai,
apdorojimui, sunaikinimui ir saugojimui;

8. akreditacijos reikalavimai – ECB pagrindiniai reikalavimai,
akreditacijos procedūra ir vietos reikalavimai, taip pat
tęstinės šiame sprendime nustatytos pareigos, kurių privalo
laikytis gamintojas, siekiantis gauti ar išlaikyti laikinąją akre
ditaciją ar akreditaciją;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKIRSNIS

9. akredituotas gamintojas – gamintojas, turintis laikinąją
akreditaciją ar akreditaciją;

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis
Terminų apibrėžtys
Šiame sprendime:

1. eurų elementai – eurų banknotai, iš dalies atspausdinti eurų
banknotai ir popierius, dažai, folija ir siūleliai, naudojami
eurų banknotams ar iš dalies atspausdintiems eurų bankno
tams gaminti;

10. pagrindiniai reikalavimai – atitinkami ECB atskirai nustatyti
saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei
saugos reikalavimai, kurių privalo laikytis gamintojas,
siekiantis vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų
elementų veiklą;

11. priemonės – saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ar svei
katos bei saugos priemonės, kurių imasi gamintojas, kad
atitiktų atitinkamus pagrindinius reikalavimus;
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12. akreditacijos pagal senąją tvarką – galiojančios laikinosios
ar visos akreditacijos, visų pirma saugumo, kokybės,
aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos akreditacijos,
kurias ECB suteikė gamintojui saugotinai eurų veiklai ir
(arba) eurų elementų veiklai vykdyti pagal sprendimus
ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8;

13. panaikinti ECB akreditacijos sprendimai – sprendimai
ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 kartu;

14. NCB – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis
centrinis bankas;
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transportavimo patikrinimai, susiję su oficialiu akredi
tuotam gamintojui pateiktu gamybos užsakymu pagal 11
straipsnį;

22. likučių patikrinimas – užsakymą pateikusio NCB vykdomas
apsilankymas akredituotoje gamybos vietoje, siekiant įver
tinti atitinkamo gamintojų turimų saugotinų eurų elementų
likučių atsargų tikslumą;

23. sunaikinimo patikrinimas – užsakymą pateikusio NCB
vykdomas apsilankymas akredituotoje gamybos vietoje,
siekiant stebėti saugotinų eurų elementų sunaikinimą ir
atlikti likučių patikrinimus naikinant saugotinus eurų
elementus pagal 11 straipsnį;

15. būsimas Eurosistemos NCB – valstybės narės, kuriai
taikoma išimtis, kuri įvykdė sąlygas eurui įvesti ir kurios
atžvilgiu pagal Sutarties 140 straipsnio 2 dalį yra priimtas
sprendimas dėl išimties panaikinimo, nacionalinis centrinis
bankas;

24. transportavimo patikrinimas – eurų banknotų ir (arba) eurų
banknotų popieriaus transportavimo priemonių, kurių
ėmėsi akredituotas gamintojas, atitikties atitinkamiems
transportavimo saugumo reikalavimams įvertinimas;

16. atestuojanti institucija – nepriklausoma atestuojanti institu
cija, kuri vertina gamintojo kokybės, aplinkos apsaugos ar
sveikatos bei saugos vadybos sistemas ir yra įgaliota patvir
tinti, kad gamintojas atitinka ISO 9001, ISO 14000 arba
OHSAS 18000 standartų serijos reikalavimus;

25. gamyba – saugotinų eurų elementų ar eurų elementų
gamyba pagal kito akredituoto gamintojo, NCB ar ECB
oficialų užsakymą, išskyrus gamybą mokslinių tyrimų ir
plėtros ir bandymų tikslais, kurios rezultatai nėra skirti
išleidimui į apyvartą, ir išskyrus gamybą vidaus likučiams.

17. darbo diena – ECB darbo diena nuo pirmadienio iki penk
tadienio, išskyrus ECB nedarbo dienas, skelbiamas ECB
interneto svetainėje;

2 straipsnis

18. patikrinimas – akreditacijos procedūra, vykdoma kaip patik
rinimas vietoje arba kaip patikrinimas ne vietoje, kuria
siekiama įvertinti, ar gamintojas atitinka akreditacijos reika
lavimus, ir kuri užbaigiama atitinkamos patikrinimo atas
kaitos patvirtinimu dėl šio vertinimo rezultatų;

19. patikrinimas vietoje – ECB patikrinimo grupės apsilan
kymas gamybos vietoje, siekiant įvertinti, ar gamybos
vietoje įgyvendinamos priemonės atitinka atitinkamus akre
ditacijos reikalavimus;

Pagrindiniai akreditacijos principai
1.
Gamintojas gali vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba)
eurų elementų veiklą saugotino euro elemento ir (arba) euro
elemento atžvilgiu tik toje gamybos vietoje, kuriai ECB jam
suteikė akreditaciją ar laikinąją akreditaciją.

2.
Jei gamintojas neturi gamybos patirties, ECB gali suteikti
jam laikinąją akreditaciją atitinkamai saugotinai eurų veiklai ir
(arba) eurų elementų veiklai 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatyta
tvarka.

3.
Laikinoji akreditacija gali būti pakeista akreditacija, gamin
tojui gavus teigiamą atitinkamų gamybos patikrinimų rezultatą
pagal 7 straipsnyje nustatytą procedūrą.

20. patikrinimas ne vietoje – patikrinimo metu gamintojo
pateiktų dokumentų vertinimas, kurį ECB atlieka ne gamin
tojo gamybos vietoje, siekiant nustatyti, ar gamintojas
atitinka atitinkamus akreditacijos reikalavimus;

4.
Jei akredituotas gamintojas nevykdo gamybos nepertrau
kiamu 36 mėnesių laikotarpiu, ECB gali pakeisti jo akreditaciją
laikinąja akreditacija 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

21. specialūs NCB saugumo patikrinimai – akredituotoje
gamybos vietoje vykdomi užsakymą pateikusio NCB atlie
kami likučių patikrinimai, sunaikinimo patikrinimai ar

5.
Gamintojas, siekiantis iš ECB gauti ir išlaikyti laikinąją
akreditaciją ar akreditaciją, privalo, greta šiame sprendime nusta
tytų reikalavimų, atitikti ir:
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a) atitinkamus pagrindinius reikalavimus, kurie yra būtiniausi
reikalavimai. Gamintojai gali priimti ir įgyvendinti griež
tesnes saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos
bei saugos priemones;
b) šiuos vietos reikalavimus:
i) ne spaustuvių gamybos vieta yra Europos Sąjungos vals
tybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos
valstybėje narėje arba

2.
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Inicijavimo prašyme turi būti:

a) nurodyta saugotina eurų veikla, saugotinas euro (-ų)
elementas (-ai) ir (arba) eurų elementų veikla ir euro (-ų)
elementas (-ai), taip pat tikslus gamybos vietos, kuriai
prašoma laikinoji akreditacija, adresas;

ii) spaustuvių gamybos vieta yra Europos Sąjungos valstybėje
narėje.

b) prašymą teikiančio gamintojo deklaracija, kad jis pagrindinių
reikalavimų turinį laikys paslaptyje;

6.
Vykdomoji valdyba, jei tai pateisinama susiklosčiusiomis
aplinkybėmis, išimties tvarka gali atleisti nuo 5 dalies b punkte
nustatyto vietos reikalavimo. Vykdomoji valdyba, padariusi tokią
išimtį, nurodo atitinkamas to priežastis.

c) rašytinis gamintojo pasižadėjimas laikytis visų taikytinų šio
sprendimo nuostatų.

7.
Gamintojai, turintys laikinąją akreditaciją arba akreditaciją,
turi lygias teises dalyvauti konkursuose.
8.
Akredituotas gamintojas gali gaminti ir (arba) tiekti saugo
tinus eurų elementus tik pagal oficialų užsakymą, kurį pateikia
vienas iš šių subjektų:
a) kitas akredituotas gamintojas, kuriam saugotini
elementai reikalingi saugotinai eurų veiklai vykdyti;

3.
Gamintojas, norintis vykdyti eurų elementų veiklą, pateikia
ECB kompetentingų atestuojančių institucijų išduotų ISO 9001,
ISO 14001 ir OHSAS 18001 sertifikatų, patvirtinančių, kad jis
atitinka atitinkamus standartus atitinkamoje gamybos vietoje
planuojamai eurų elementų veiklai, kopijas.

eurų

b) NCB;
c) Valdančiajai tarybai priėmus atitinkamą sprendimą – būsimas
Eurosistemos NCB ir
d) ECB.
9.
Gamintojas padengia visas sąnaudas ir susijusias išlaidas,
patirtas dėl šio sprendimo taikymo.

4.
ECB įvertina gamintojo inicijavimo prašyme pateiktą infor
maciją ir dokumentus ir prireikus gali paprašyti papildomos
informacijos ar paaiškinimų.

5.
ECB gali atmesti inicijavimo prašymą, jei šis lieka neiš
samus, ir po ECB prašymo suteikti papildomą informaciją ar
paaiškinimus pagal 4 dalį, arba jei gamintojas nevykdo 2
straipsnio 5 dalies b punkto.

3 straipsnis
Vykdomosios valdybos priimami sprendimai
1.
Vykdomoji valdyba turi įgaliojimus priimti visus su gamin
tojo akreditacija susijusius sprendimus pagal 6, 16–18 ir 20
straipsnius.
2.
Vykdomoji valdyba gali nuspręsti deleguoti įgaliojimus
suteikti laikinąją akreditaciją pagal 6 straipsnį vienam ar keliems
valdybos nariams.
II SKIRSNIS

5 straipsnis
Preliminarus pagrindinių reikalavimų įvertinimas
1.
ECB, priėmęs inicijavimo prašymą, pateikia gamintojui
atitinkamų pagrindinių reikalavimų kopiją. ECB taip pat pateikia
dokumentus, kuriuose gamintojas nurodo, kaip jo priemonės
atitiks atitinkamus pagrindinius reikalavimus. Gamintojas
užpildo ir grąžina šiuos dokumentus, kad ECB galėtų prelimi
nariai įvertinti, ar gamintojas gali atitikti atitinkamus pagrindi
nius reikalavimus.

AKREDITACIJOS PROCEDŪRA

4 straipsnis
Laikinosios akreditacijos inicijavimo prašymas
1.
Gamintojas, neturintis jokios akreditacijos, kuris siekia
vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą,
pateikia ECB rašytinį prašymą inicijuoti laikinosios akreditacijos
procedūrą.

2.
Jei gamintojas, pateikęs prašymą suteikti laikinąją akredi
taciją saugotinai eurų veiklai, pagal nacionalinę teisę privalo
naudoti specialią sunaikinimo infrastruktūrą, ir jei nėra gali
mybės suteikti šios infrastruktūros gamybos vietoje, gamintojas
taip pat pateikia informaciją apie jo siūlomą naudoti specialią
sunaikinimo infrastruktūrą, įskaitant išsamią informaciją apie:
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a) atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas ir paaiškinimą,
kodėl nėra galimybės patalpinti sunaikinimo infrastruktūros
gamybos vietoje;

b) gamintojo siūlomą naudoti specialią sunaikinimo infrastruk
tūrą;
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8 straipsnis
Akreditacijos pakeitimas laikinąja akreditacija
ECB gali pakeisti gamintojo akreditaciją laikinąja akreditacija, jei
gamintojas nevykdė gamybos pagal oficialų ECB arba NCB
užsakymą per nepertraukiamą 36 mėnesių laikotarpį.

III SKIRSNIS

c) saugotiną (-us) eurų elementą (-us), kurį (-iuos) gamintojas
siūlo naikinti atitinkamoje specialioje sunaikinimo infrastruk
tūroje;

PATIKRINIMAI IR SPECIALŪS NCB SAUGUMO PATIKRINIMAI

9 straipsnis
Patikrinimai

d) siūlomas saugumo priemones saugotinam (-iems) eurų
elementui (-ams) apsaugoti per visą transportavimo į infrast
ruktūrą ir iš jos bei sunaikinimo infrastruktūroje procesą.

3.
ECB įvertina gamintojo pateiktą informaciją ir dokumen
tus, nurodytus 1 ir 2 dalyse, ir gali pareikalauti papildomos
informacijos ar paaiškinimų. ECB gali atmesti bet kokį prašymą
suteikti laikinąją akreditaciją, jei šis lieka neišsamus, ir po ECB
pareikalavimo suteikti papildomą informaciją ar paaiškinimus,
arba jei šis neatitinka šio straipsnio.

6 straipsnis
Laikinosios akreditacijos suteikimas
1.
ECB gali suteikti gamintojui laikinąją akreditaciją, jei
gamintojas, prieš pradėdamas vykdyti saugotiną eurų veiklą ir
(arba) eurų elementų veiklą, sėkmingai įrodo nustatęs proce
dūras ir infrastruktūrą, reikalingas norint atitikti atitinkamus
akreditacijos reikalavimus gamybos vietoje.

2.
Pagal 9 straipsnį ECB atlieka patikrinimus siekdamas įver
tinti, ar gamintojas atitinka visus akreditacijos reikalavimus.

3.
Jei gamintojas prašo suteikti laikinąją akreditaciją planuo
jamai saugotinai eurų veiklai, pirmiausia patikrinama, ar jis
laikosi saugumo reikalavimų. Kiti patikrinimai pradedami tik
gamintojui gavus teigiamą saugumo patikrinimo rezultatą.

7 straipsnis

1.
ECB vertina, ar gamintojas atitinka atitinkamus akredita
cijos reikalavimus; tai daroma atliekant patikrinimus. Patikri
nimai gali būti atliekami kaip patikrinimai vietoje ir (arba) patik
rinimai ne vietoje.

2.
Patikrinimas (-ai) ne vietoje atliekamas (-i) dėl bet kokių
gamintojo pateiktų dokumentų, kurie yra svarbūs vertinant
gamintojo atitiktį akreditacijos reikalavimams.

3.
Patikrinimu (-ais) vietoje vertinama gamintojo atitiktis
atitinkamiems pagrindiniams reikalavimams gamybos vietoje,
visų pirma – saugumo ir kokybės reikalavimams. ECB gali
nuspręsti atlikti tokius patikrinimus vietoje, jei, jo manymu,
tai reikalinga, tačiau ne rečiau kaip kartą per 36 mėnesius
eurų elementų veiklos ir (arba) saugotinos eurų veiklos pagrin
dinių saugumo ir kokybės reikalavimų atžvilgiu.

4.
Apie patikrinimus vietoje dėl pagrindinių saugumo ir
kokybės reikalavimų gali būti pranešta iš anksto. Saugumo ir
kokybės patikrinimai vietoje, apie kuriuos buvo pranešta, prade
dami gamintojo ir ECB abipusiu sutarimu nustatytą dieną.
Gamintojui pradėjus vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba)
eurų elementų veiklą, apie saugumo ir kokybės patikrinimus
vietoje gali būti nepranešta.

5.
Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki dienos, kai turi
prasidėti paskelbtas patikrinimas vietoje, ECB gali pateikti
gamintojui pildyti išankstinius patikrinimo vietoje dokumentus.
Gamintojas grąžina šiuos dokumentus ECB ne vėliau kaip prieš
penkias darbo dienas iki dienos, kai turi prasidėti patikrinimas
vietoje.

Laikinosios akreditacijos pakeitimas akreditacija
ECB gali pakeisti gamintojo laikinąją akreditaciją akreditacija, jei
gamintojas gauna teigiamus atitinkamų patikrinimų gamybos
metu rezultatus ir taip įrodo, kad jis faktiškai vykdydamas atitin
kamą saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą
nustatė reikiamas procedūras ir infrastruktūrą ir veiksmingai
vykdo atitinkamus akreditacijos reikalavimus gamybos vietoje.

6.
Jei pagal gamintojo nacionalinę teisę gamintojas privalo
naudoti specialią sunaikinimo infrastruktūrą, patikrinimo vietoje
grupė gali apsilankyti ir toje infrastruktūroje, kad įvertintų, ar
gamintojo siūlomos priemonės yra pakankamos atitinkamų
saugotinų eurų elementų vientisumui apsaugoti.
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10 straipsnis
Išvados ir patikrinimo ataskaita
1.
Jei patikrinimo metu nustatomas bet koks atitinkamų
akreditacijos reikalavimų neatitikties atvejis, per toliau nurodytą
laiką ECB išsiunčia gamintojui laišką su išvadomis, kuriame
nurodomas (-i) konkretus (-ūs) neatitikties atvejis (-ai):

a) per 15 darbo dienų nuo atitinkamo patikrinimo vietoje
užbaigimo dienos;
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sutrumpinti 1, 2 ir 3 dalyse aprašytą procesą, kad gamintojui
būtų suteiktos ne daugiau kaip penkios darbo dienos pastaboms
dėl atitinkamos neatitikties pateikti. ECB nurodo tokios skubos
priežastis.

7.
ECB gali nuspręsti pratęsti šiame straipsnyje nurodytus
terminus.

11 straipsnis
Specialūs NCB saugumo patikrinimai

b) per 40 darbo dienų nuo tada, kai ECB gavo su patikrinimu
ne vietoje susijusius dokumentus, ypač dėl 12 straipsnyje
nustatytų tęstinių pareigų;

c) per 15 darbo dienų nuo tada, kai ECB gavo NCB ataskaitą,
jei pagal 11 straipsnį buvo vykdomi specialūs NCB saugumo
patikrinimai.

1.
Bet kuris NCB, pateikęs oficialų užsakymą eurų bankno
tams gaminti, gali, kiek tai susiję su tokiais užsakymais, atlikti
likučių patikrinimą ir saugotinų eurų elementų naikinimo patik
rinimą gamybos vietoje, kurioje gaminami eurų banknotai arba
bet kurioje kitoje gamybos vietoje, kurioje gaminami, apdoro
jami, saugomi ar naikinami šių eurų banknotų komponentai.

2.
1 dalyje nurodytas NCB taip pat gali atlikti eurų banknotų
ir eurų banknotų popieriaus transportavimo patikrinimus.
2.
Gavęs išvadas, gamintojas gali per 15 darbo dienų raštu
kreiptis į ECB ir pateikti savo pastabas ir informaciją apie visas
priemones arba patobulinimus, kurių jis ketina imtis išvadų
turinio atžvilgiu.

3.
ECB parengia patikrinimo ataskaitos projektą per 25 darbo
dienas nuo: a) patikrinimo užbaigimo, jei nenustatyta neatitik
ties atvejų, b) tos dienos, kai ECB gauna rašytines gamintojo
pastabas dėl išvadų, arba c) termino tokioms pastaboms pateikti
pabaigos, jei pastabų nebuvo gauta. Į šį patikrinimo ataskaitos
projektą įtraukiamos patikrinimo išvados ir iš gamintojo gautos
atitinkamos pastabos. Patikrinimo ataskaitos projekte taip pat
padaromos išvados, ar gamintojas atitinka akreditacijos reikala
vimus.

4.
Gavęs patikrinimo ataskaitos projektą, gamintojas gali per
15 darbo dienų raštu kreiptis į ECB ir pateikti savo pastabas ir
informaciją apie visas priemones arba patobulinimus, kurių jis
ketina imtis patikrinimo ataskaitos projekto turinio atžvilgiu.
ECB, gavęs gamintojo pastabas arba šių pastabų pateikimo
terminui pasibaigus, per 30 darbo dienų užbaigia patikrinimo
ataskaitos projektą ir pateikia jį atitinkamam gamintojui.

5.
Siekiant patikrinti, ar, įgyvendinus tokias priemones arba
patobulinimus, gamintojas atitinka atitinkamus akreditacijos
reikalavimus, gali būti atliekami papildomi patikrinimai vietoje.
Dėl papildomų patikrinimų vietoje patikrinimo ataskaitos
projektas gali būti užbaigtas vėliau.

6.
Esminės akreditacijos reikalavimų neatitikties atveju, kai
ECB reikia skubiai priimti sprendimą, ir kai tai pagrįstai laikytina
pagrindu priimti sustabdymo sprendimą pagal 17 straipsnį arba
panaikinimo sprendimą pagal 18 straipsnį, ECB gali nuspręsti

3.
Per tris darbo dienas nuo patikrinimų pabaigos NCB išsi
unčia rašytinę ataskaitą ECB, jei nustatoma, kad gamintojas
pažeidė pagrindiniuose reikalavimuose nustatytas ECB transpor
tavimo taisykles arba jei likučių patikrinimo ar sunaikinimo
patikrinimo metu nustatoma neatitikimų.

4.
ECB gali paskirti specialią saugumo patikrinimo vietoje
grupę, kuriai pavedama atlikti patikrinimus gamybos vietoje,
siekiant patikrinti NCB nustatytus pažeidimus ar neatitikimus.
Apie bet kokias ECB padarytas išvadas, pagrįstas specialios
saugumo patikrinimo grupės patikrinimo rezultatais, pranešama
pagal 10 straipsnį.

IV SKIRSNIS
TĘSTINĖS PAREIGOS

12 straipsnis
Akredituotų gamintojų tęstinės pareigos
1.
Akredituotas gamintojas dėl atitinkamos gamybos vietos
pateikia ECB 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto atitinkamo sertifi
kato kopiją kiekvieną kartą, kai šis sertifikatas atnaujinamas arba
pakeičiamas; kopija pateikiama per tris mėnesius nuo atitin
kamos pratęsimo ar pakeitimo dienos.

2.
Akredituotas gamintojas nedelsdamas informuoja ECB
apie bet kokių reikalaujamų sertifikatų panaikinimą.

3.
Akredituotas gamintojas nedelsdamas raštu informuoja
ECB apie bet kurią iš šių aplinkybių:
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a) pradėtą bet kokią gamintojo likvidavimo arba restruktūriza
vimo ar bet kokią analogišką procedūrą;
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9.
Laikinąją akreditaciją turintis gamintojas suteikia ECB
informaciją apie aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos
aspektus, kaip reikalaujama atitinkamuose pagrindiniuose reika
lavimuose.

b) likvidatoriaus, perėmėjo, administratoriaus arba panašaus
pareigūno paskyrimą gamintojo atžvilgiu;

c) bet kokį ketinimą sudaryti subrangos sutartį arba įtraukti
trečiąsias šalis į eurų elementų veiklą ar saugotiną eurų
veiklą, kuriai gamintojas turi akreditaciją;

d) bet kokius priemonių gamybos vietoje pasikeitimus, įvyku
sius po akreditacijos suteikimo, kurie daro poveikį arba gali
daryti poveikį atitikčiai atitinkamiems akreditacijos reikalavi
mams, įskaitant 5 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nuro
dytos informacijos pasikeitimus;

e) bet kokius ketinimus pakeisti akredituoto gamintojo kontrolę
arba nuosavybės struktūrą;

f) nepertraukiamo 34 mėnesių laikotarpio nuo jo paskutinės
gamybos pasibaigimą.

10.
Jei akredituotas gamintojas yra spaustuvė, jis organizuoja
baigtų eurų banknotų cheminių medžiagų analizės vykdymą ir
praneša ECB pagal atitinkamus aplinkos apsaugos ir sveikatos
bei saugos reikalavimus.

11.
Akredituotas gamintojas laiko pagrindinius reikalavimus
paslaptyje.

13 straipsnis
ECB tęstinės pareigos
ECB informuoja akredituotus gamintojus apie visus pagrindinių
reikalavimų pakeitimus, kurie yra susiję su saugotina eurų veikla
ir (arba) eurų elementų veikla, kuriai jiems yra suteikta akredi
tacija arba laikinoji akreditacija.

V SKIRSNIS
NEATITIKTIES PASEKMĖS

4.
Akredituotas gamintojas negali perleisti arba perduoti savo
akreditacijų trečiajai šaliai, įskaitant savo dukterines bendroves ir
asocijuotas bendroves.

5.
Akredituotas gamintojas negali perkelti bet kokios saugo
tinos eurų veiklos arba eurų elementų veiklos dalies ar bet kokių
saugotinų eurų elementų arba eurų elementų į kitą vietą, kuri
gamintojui priklauso, kurią jis nuomoja arba kitaip kontroliuoja,
išskyrus atvejus, kai tai vietai buvo suteikta atitinkama akredi
tacija pagal 2 straipsnį ir ECB yra davęs išankstinį rašytinį suti
kimą perkelti.

6.
Akredituotas gamintojas negali perduoti ar perleisti bet
kokios saugotinos eurų veiklos arba eurų elementų veiklos
dalies vykdymo ar bet kokių saugotinų eurų elementų arba
eurų elementų jokiai trečiajai šaliai, įskaitant savo dukterines
bendroves ir asocijuotas bendroves, išskyrus atvejus, kai tai
trečiajai šaliai buvo suteikta atitinkama akreditacija pagal 2
straipsnį ir ECB yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą perduoti
ar perleisti veiklos vykdymą.

7.
Be išankstinio rašytinio ECB sutikimo akredituotas gamin
tojas negali perduoti bet kokios saugotinos eurų veiklos arba
eurų elementų veiklos dalies vykdymo kitai gamybos vietai.

8.
Laikinąją akreditaciją turintis gamintojas nedelsdamas
informuoja ECB apie iš kito akredituoto gamintojo, NCB arba
ECB gautą oficialų gamybos užsakymą, kad būtų galima kuo
greičiau atlikti atitinkamus patikrinimus. Pranešime pateikiama
informacija apie oficialų gamybos užsakymą ir planuojamą
gamybos pradžios ir pabaigos dieną.

14 straipsnis
Neatitikties atvejai
1.
Bet kuris iš toliau nurodytų gamintojo veiksmų reiškia
neatitikties atvejį:

a) atitinkamų akreditacijos reikalavimų nesilaikymas;

b) su ECB suderintų patobulinimų nevykdymas;

c) atsisakymas leisti tuoj pat patekti į gamybos vietą patikri
nimo vietoje grupei arba darbuotojams, kuriuos NCB paskyrė
atsargoms patikrinti, sunaikinimui patikrinti arba transporta
vimui patikrinti;

d) neteisingos arba klaidinančios deklaracijos arba suklastoto
dokumento pateikimas ECB ir, kai taikytina, NCB pagal bet
kurią iš šiame sprendime nustatytų procedūrų;

e) gamintojo pareigos laikyti pagrindinius reikalavimus paslap
tyje pažeidimas.

2.
Apie bet kokį neatitikties atitinkamiems akreditacijos
reikalavimams atvejį pranešama reikalavimų neatitinkančiam
gamintojui pagal 10 straipsnio 4 dalį arba kitais būdais. Kiek
vieną neatitikties atvejį būtina ištaisyti per sutartą laikotarpį. Šis
laikotarpis yra proporcingas neatitikties sunkumui.
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3.
Esminė neatitiktis – tai atvejis, kuris turi ar turėjo tiesioginį
ir didelį neigiamą poveikį saugotinos eurų veiklos saugumui ir
(arba) tiesioginį ir didelį neigiamą poveikį eurų elementų veiklos
kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos aspektams.

4.
ECB gali pateikti gamintojui rekomendaciją, kuri yra pasi
ūlymas patobulinti priemonę, kuri atitinka akreditacijos reikala
vimus.

15 straipsnis
ECB sprendimai dėl neatitikties
1.
Bet kurį iš 16–18 ir 20 straipsniuose nurodytų sprendimų
ECB priima raštu. Šiuose sprendimuose nurodoma:

a) neatitikties atvejis ir gamintojo pateiktos pastabos, jei taiky
tina;

b) gamybos vieta, saugotinas euro elementas ir (arba) euro
elementas ir saugotina eurų veikla ir (arba) eurų elementų
veikla, su kuria yra susijęs sprendimas;

c) data, kada įsigalios sprendimas;
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b) neatitikties atvejai kartojasi;

c) bet koks neatitikties atvejis nėra pašalinamas laiku ir efekty
viai.

2.
ECB atsižvelgia į visus to gamintojo pateiktus atitinkamus
paaiškinimus.

3.
Įspėjamajame sprendime taip pat gali būti nurodyta, kad
jei iki nustatyto termino neatitiktis nebus pašalinta, bus
taikomas 17 arba 18 straipsnis.

4.
Jei ECB mano, kad, atsižvelgiant į nustatyto neatitikties
atvejo sunkumą, vien įspėjamojo sprendimo nepakanka, ECB
gali priimti sprendimą pagal 17 arba 18 straipsnį.

17 straipsnis
Naujų užsakymų sustabdymas
1.
ECB gali priimti sprendimą sustabdyti akredituotą gamin
toją; šiuo atveju gamintojas gali baigti visus vykdomus gamybos
užsakymus, tačiau negali priimti naujų užsakymų iki sustab
dymo sprendimo panaikinimo. Sprendimas sustabdyti gali būti
priimtas, jei:

d) neatitikties pašalinimo terminas, jei taikytina;
a) nustatomas esminės neatitikties atvejis, darantis tiesioginį ir
didelį neigiamą poveikį saugotinos eurų veiklos saugumui,
bet gamintojas įrodė, kad saugotini eurų elementai nedingo
ar nebuvo pavogti, arba nebuvo neteisėtai atskleista informa
cija, galinti pakenkti saugotinų eurų elementų vientisumui;

e) sprendimo priežastys.

2.
Visais atvejais, kai ECB priima sprendimą pagal 16–18 ir
20 straipsnius, sprendimas yra proporcingas neatitikties
sunkumui ir gamintojo veiklos istorijai bet kokių kitų neatitik
ties atvejų nustatymo ir jų pašalinimo požiūriu.

3.
ECB gali informuoti NCB ir visus akredituotus gamintojus
apie pagal šį straipsnį priimtą bet kokį sprendimą, jo taikymo
sritį ir galiojimo laiką; tokiu atveju nurodoma, kad NCB bus
pranešta, jei pasikeis gamintojo statusas.

16 straipsnis

b) gamintojas nepašalina įspėjamajame sprendime nurodytos
neatitikties.

2.
ECB atsižvelgia į visus to gamintojo pateiktus atitinkamus
paaiškinimus.

3.
Sustabdymo sprendime taip pat gali būti nurodyta, kad jei
iki nustatyto termino neatitiktis nebus pašalinta, bus taikomas
18 straipsnis.

Įspėjamasis sprendimas
1.
ECB pateikia akredituotam gamintojui įspėjamąjį spren
dimą, jei:

a) nustatomas esminis saugotinos eurų veiklos neatitiktiems
saugumo aspektams atvejis arba esminis eurų elementų
veiklos neatitikties kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos
bei saugos aspektams atvejis;

4.
Jei ECB mano, kad, atsižvelgiant į nustatyto neatitikties
atvejo sunkumą, vien sustabdymo sprendimo nepakanka, jis
gali priimti panaikinimo sprendimą pagal 18 straipsnį.

5.
Sustabdymo sprendimas gali būti panaikintas tik pašalinus
visus atitinkamus neatitikties atvejus ir patikrinimo metu pripa
žinus, kad jie pašalinti.
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18 straipsnis
Akreditacijos panaikinimas
1.

ECB gali priimti panaikinimo sprendimą, jei:
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5.
Panaikinimo sprendime nurodoma data, po kurios gamin
tojas gali vėl prašyti suteikti laikinąją akreditaciją. Tokia data
nustatoma atsižvelgiant į panaikinimą nulėmusias aplinkybes;
ji negali būti anksčiau kaip po vienerių metų nuo panaikinimo
sprendimo datos.

a) gamintojas nevykdo sustabdymo sprendimo;
19 straipsnis
b) gamintojas nevykdo 19 straipsnio;

c) nevykdomas reikalavimas nedelsiant informuoti ECB apie bet
kurią iš 12 straipsnio 3 dalies c–f punktuose nurodytų aplin
kybių;

d) akredituotas gamintojas pateikia prašymą perkelti visą saugo
tiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą ar jos dalį į
naują gamybos vietą. Toks panaikinimas taikomas ir senai
gamybos vietai, iš kurios perkeliama atitinkama veikla;

e) akredituotas gamintojas pateikia prašymą panaikinti jo laiki
nąją akreditaciją arba akreditaciją.

Neatidėliotinas saugotinos eurų veiklos sustabdymas
1.
Išimtinėmis aplinkybėmis, nustačius esminės neatitikties
atvejį, dėl kurio, tuojau pat nesiėmus taisymo veiksmų, galėtų
būti prarasti arba pavogti saugotini eurų elementai arba netei
sėtai atskleista informacija, o tai galėtų pakenkti eurų banknotų,
kaip mokėjimo priemonių, vientisumui, patikrinimo vietoje
grupė gali pareikalauti reikalavimų neatitinkančio gamintojo
nedelsiant sustabdyti atitinkamą saugotiną eurų veiklą iki kol
bus pašalinta neatitiktis. Tokiu atveju gamintojas negali atnau
jinti šios veiklos be išankstinio rašytinio ECB sutikimo.

2.
Toks gamintojas pateikia ECB informaciją apie bet kurį
kitą gamintoją, kurį sustabdyta saugotina eurų veikla arba
eurų elementų veikla gali netiesiogiai paveikti kaip klientą ar
tiekėją. Patikrinimo vietoje grupė taip pat gali reikalauti, kad
akredituotas gamintojas imtųsi 18 straipsnio 4 dalyje nurodytų
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad jis neturi nurodytų saugo
tinų eurų elementų tuo laikotarpiu, kuriuo sustabdyta saugotina
eurų veikla.

2.
ECB gali priimti panaikinimo sprendimą, jei, jo nuomone,
toks panaikinimas yra proporcingas:

a) neatitikties atvejo (-ų) sunkumui;

b) faktinio ar galimo praradimo ar vagystės dydžiui arba su
neteisėtu informacijos apie saugotinus eurų elementus
atskleidimu susijusios finansinės žalos ir žalos reputacijai
dydžiui;

c) gamintojo atsako, galimybių ir pajėgumo pašalinti neatitiktį
tinkamumui.

3.
ECB atsižvelgia į visus atitinkamo gamintojo pateiktus
atitinkamus paaiškinimus.

4.
Jei panaikinus akreditaciją tai, kad gamintojas turi saugo
tinus eurų elementus, galėtų kelti pavojų eurų banknotų, kaip
mokėjimo priemonės, vientisumui, ECB gali pareikalauti, kad
gamintojas imtųsi priemonių, pavyzdžiui, pristatytų nurodytus
saugotinus eurų elementus į ECB arba NCB arba juos sunaikintų,
kad būtų užtikrinta, jog, panaikinimui įsigaliojus, gamintojas
neturi jokių tokių saugotinų eurų elementų.

3.
Jei akredituoto gamintojo saugotina eurų veikla yra sustab
dyta pagal 1 dalį, ECB informuoja 2 dalyje nurodytas trečiąsias
šalis gamintojas, kurias tai gali paveikti; tokiu atveju nurodoma,
kad trečiosioms šalims gamintojoms, kurias tai gali paveikti, bus
pranešta apie gamintojo statuso pasikeitimą.

4.
Kaip įmanoma greičiau po to, kai ECB patikrinimo vietoje
grupė pareikalavo sustabdyti saugotiną eurų veiklą, ir nedarant
poveikio jokiems kitiems pagal 16–18 straipsnius priimtiems
sprendimams, ECB nedelsiant panaikina tokį sustabdymą, jei
per vėlesnį patikrinimą padaroma išvada, kad atitinkama neati
tiktis buvo pašalinta.

20 straipsnis
Finansinės baudos esant eurų banknotų ar banknotų
popieriaus kiekio neatitikimų
1.
Gamintojas, vykdantis eurų banknotų popieriaus ar eurų
banknotų gamybą, vadovaudamasis pagrindiniais saugumo
reikalavimais, praneša ECB apie bet kokius eurų banknotų
popieriaus kiekių arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų
banknotų kiekių neatitikimus, nustatytus vykdant bet kokią
saugotiną eurų veiklą akredituotoje jo gamybos vietoje.
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2.
Jei toks gamintojas nustato eurų banknotų popieriaus
kiekio arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų
kiekių neatitikimus vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje
gamybos vietoje ir nepraneša apie tai, kaip nustatyta pagrindi
niuose saugumo reikalavimuose, o apie neatitikimą ECB sužino
kitais būdais, ECB skiria gamintojui ne mažesnę kaip
50 000 eurų finansinę baudą. Jei lygiavertė neatitikimo nomina
lioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB skiria gamintojui tos lygia
vertės nominaliosios vertės dydžio finansinę baudą, tačiau ne
daugiau kaip 500 000 eurų.
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21 straipsnis
Persvarstymo procedūra
1.
ECB įvertina kiekvieną gamintojo pateiktą prašymą ir
informaciją, susijusius su šiuo sprendimu, ir raštu informuoja
gamintoją apie savo sprendimą priimti ar atmesti gautą prašymą
ar informacijos galiojimą per 50 darbo dienų nuo:

a) inicijavimo prašymo gavimo dienos arba

b) bet kokios ECB pareikalautos papildomos informacijos ar
paaiškinimų gavimo dienos.
3.
Jei gamintojas praneša ECB apie eurų banknotų popieriaus
kiekio arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų
kiekių neatitikimus, nustatytus vykdant saugotiną eurų veiklą
akredituotoje gamybos vietoje, tačiau nenustato ir nepraneša
ECB neatitikimo priežasčių per pagrindiniuose saugumo reikala
vimuose nustatytus terminus, ECB svarsto galimybę skirti
mažiausią 50 000 eurų finansinę baudą. Jei lygiavertė neatiti
kimo nominalioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB skiria gamin
tojui tos lygiavertės nominaliosios vertės dydžio finansinę
baudą, tačiau ne daugiau kaip 500 000 eurų.

4.
Jei gamintojas nenustato eurų banknotų popieriaus kiekio
arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų kiekių
neatitikimų vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje
gamybos vietoje ir neatitikimas nustatomas ir apie jį ECB sužino
kitais būdais, ECB skiria gamintojui ne mažesnę kaip
50 000 eurų finansinę baudą. Jei lygiavertė neatitikimo nomina
lioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB skiria gamintojui tos lygia
vertės nominaliosios vertės dydžio finansinę baudą, tačiau ne
daugiau kaip 500 000 eurų.

5.
Neatitikimo sunkumas vertinamas kiekvienu konkrečiu
atveju, sprendžiant dėl finansinės baudos dydžio; nuo neatiti
kimo sunkumo priklauso, ar skiriama finansinė bauda yra
mažesnė ar didesnė kaip 50 000 eurų. Neatitikimo sunkumą
įrodo lygiavertė atitinkamo neatitikimo nominalioji vertė.
Jokiu atveju finansinė bauda negali viršyti 500 000 eurų.

6.
Sprendimai dėl finansinių baudų priimami pagal Regla
mente (EB) Nr. 2532/98 ir 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos
Centrinio Banko reglamente (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos
Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (1) nusta
tytas procedūras. Greta finansinių baudų ECB gali nuspręsti
priimti įspėjamąjį sprendimą arba panaikinti ar sustabdyti laiki
nąją akreditaciją ar akreditaciją.
(1) OL L 264, 1999 10 12, p. 21.

2.

Jei ECB priėmė sprendimą:

a) atmesti prašymą inicijuoti bet kokią akreditacijos procedūrą;

b) atsisakyti: i) suteikti bet kokią laikinąją akreditaciją, ii)
pakeisti laikinąją akreditaciją akreditacija arba iii) pakeisti
akreditaciją laikinąja akreditacija;

c) pakeisti pagal seną tvarką išduotą akreditaciją laikinąja akre
ditacija arba akreditacija;

d) pagal 16–19 straipsnius,

gamintojas gali per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie tokį
sprendimą pateikti Valdančiajai tarybai rašytinį prašymą
persvarstyti sprendimą. Gamintojas pateikia tokio prašymo prie
žastis ir prideda visą pagrindžiančią informaciją.

3.
Persvarstymas nesustabdo sprendimo vykdymo. Jei gamin
tojas savo persvarstymo prašyme to konkrečiai prašo ir nurodo
to priežastis, Valdančioji taryba gali sustabdyti persvarstomo
sprendimo taikymą.

4.
Valdančioji taryba, gavusi gamintojo prašymą persvarstyti,
persvarsto sprendimą. Jei Valdančioji taryba mano, kad spren
dimas pažeidžia šį sprendimą, ji nurodo pakartoti aptariamą
procedūrą arba priima galutinį sprendimą. Kitais atvejais gamin
tojo prašymas persvarstyti atmetamas. Apie persvarstymo rezul
tatą gamintojui pranešama per 60 darbo dienų prašymo
persvarstyti gavimo dienos. Valdančiosios tarybos sprendime
nurodomos jį pagrindžiančios priežastys.

5.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę juris
dikciją sprendžiant bet kokius su šiuo sprendimu susijusius ECB
ir gamintojo ginčus. Jei pagal 2 dalį galima taikyti persvarstymo
procedūrą, gamintojas gali kreiptis į Teisingumo Teismą tik
sulaukęs ECB sprendimo dėl persvarstymo. Sutartyje nustatyti
terminai prasideda nuo persvarstymo sprendimo gavimo dienos.
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6.
Nukrypstant nuo 1–4 dalių, sprendimai dėl finansinių
baudų pagal 20 straipsnį persvarstomi laikantis Reglamente
(EB) Nr. 2532/98 ir Reglamente (EB) Nr. 2157/1999
(ECB/1999/4) nustatytos procedūros.

1.
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bei susijusi informacija, kuriuos reikia apsaugoti, nes jų
praradimas, vagystė ar neteisėtas atskleidimas galėtų
pakenkti eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vien
tisumui;“.

22 straipsnis

24 straipsnis

ECB akreditacijų registras

Panaikinimas

ECB tvarko akreditacijų registrą, kuriame:

a) įrašomi visi gamintojai, kuriems suteikta laikinoji akreditacija
arba akreditacija;

b) kiekvienos gamybos vietos atžvilgiu nurodoma saugotina
eurų veikla ir (arba) eurų elementų veikla, saugotini eurų
elementai ir eurų elementai, kuriems suteikta laikinoji akre
ditacija arba akreditacija.

2.
Informaciją iš akreditacijų registro ECB suteikia visiems
NCB, būsimiems Eurosistemos NCB ir akredituotiems gaminto
jams. ECB reguliariai atnaujina akreditacijų registrą, atsižvelg
damas į pagal šį sprendimą akredituotų gamintojų ir NCB
pateiktą informaciją. Siekdamas reguliariai atnaujinti akreditacijų
registrą, ECB gali rinkti iš akredituotų gamintojų, NCB ir būsimų
Eurosistemos NCB papildomą atitinkamą informaciją, kurią ECB
laiko reikalinga akreditacijų registro informacijos tikslumui ir
teisingumui išlaikyti.

3.
Jei ECB priima sustabdymo sprendimą pagal 17 straipsnį,
jis įrašo priemonės taikymo sritį ir trukmę ir visus gamintojo
statuso pokyčius, susijusius su jo pavadinimu, atitinkama
gamybos vieta ir atitinkamais saugotinais eurų elementais,
eurų elementais, saugotina eurų veikla ir eurų elementų veikla
pagal tokio sustabdymo sprendimo sąlygas.

4.
Jei ECB priima panaikinimo sprendimą pagal 18 straipsnį,
jis pašalina iš akreditacijų registro gamintoją, gamybos vietą,
saugotinus eurų elementus, saugotiną eurų veiklą ir (arba)
eurų elementų ir eurų elementų veiklą pagal tokio panaikinimo
sprendimo sąlygas.

VI SKIRSNIS
DALINIS PAKEITIMAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Sprendimo ECB/2008/3 1 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c) saugotini eurų elementai – elementai, išvardyti saugumo
taisyklėse, įskaitant eurų banknotus, kurie yra: a) apyvar
toje, b) kuriami apyvartoje esantiems eurų banknotams
pakeisti arba c) išimti iš apyvartos, ir jų komponentai

Sprendimai ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 panaiki
nami 26 straipsnio 3 dalyje nurodytą dieną. Nuorodos į spren
dimus ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 suprantamos
kaip nuorodos į šį sprendimą.

25 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
1.
Gamintojai, turintys pagal senąją tvarką suteiktas akredita
cijas, turi teisę vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų
elementų veiklą iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos.

2.
Likus dviem mėnesiams iki 26 straipsnio 3 dalyje nuro
dytos dienos, gamintojai, turintys pagal senąją tvarką suteiktas
akreditacijas, informuoja ECB apie tai, ar per praėjusius 36
mėnesius jie vykdė saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų
veiklą.

3.
Akreditacijos, suteiktos pagal senąją tvarką, laikantis panai
kintų ECB akreditacijos sprendimų, pakeičiamos pagal 4 ir 5
dalis arba jų galiojimas pasibaigia po 26 straipsnio 3 dalyje
nurodytos dienos, nepaisant likusio jų galiojimo laikotarpio ar
nuolatinio statuso.

4.
Gamintojo, turinčio galiojančias saugumo, kokybės,
aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos akreditacijas, kuris
per 36 mėnesius iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos
gamino saugotinus eurų elementus ir (arba) eurų banknotų
žaliavas pagal panaikintus ECB akreditacijos sprendimus, akre
ditacijos pakeičiamos akreditacija pagal šio sprendimo 7
straipsnį ir jame nurodytus atitinkamus akreditacijos reikalavi
mus.

5.
Gamintojo, turinčio galiojančias saugumo, kokybės,
aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos akreditacijas, kuris
per 36 mėnesius iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos
negamino saugotinų eurų elementų ir (arba) eurų banknotų
žaliavų pagal panaikintus ECB akreditacijos sprendimus, akredi
tacijos pakeičiamos laikinąja akreditacija pagal šio sprendimo 8
straipsnį ir jame nurodytus atitinkamus akreditacijos reikalavi
mus.

6.
Visos procedūros, inicijuotos arba vykdomos pagal panai
kintus ECB akreditacijos sprendimus, susijusios su akreditaci
jomis pagal senąją tvarką, ypač:
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a) pradinis ar vėlesnis saugumo patikrinimai, įskaitant kokybės
auditą ar išankstinį kokybės auditą;
b) akreditacijos (-ų) suteikimas;
c) įspėjamojo sprendimo išdavimas, akreditacijos (-ų) sustab
dymas arba panaikinimas arba
d) pagal a–c punktus atliekamų veiksmų ar priimtų sprendimų
persvarstymas,
užbaigiamos pagal panaikintų ECB akreditacijos sprendimų
nuostatas iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos.
7.
Gaminant eurų banknotus nuo 2016 m., NCB netvirtina
jokių atspausdintų eurų banknotų, kuriuose esančios cheminės
medžiagos viršija aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos
reikalavimuose nustatytus priimtinus dydžius.
26 straipsnis
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2.
23 ir 25 straipsniai taikomi kitą dieną po šio sprendimo
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
3.
Likusios šio sprendimo nuostatos taikomos praėjus 12
mėnesių po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
dienos.
27 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas saugotinų eurų elementų ir eurų elementų
gamintojams, taip pat NCB, kai pastarieji vykdo likučių patikri
nimus, sunaikinimo patikrinimus ar transportavimo patikrini
mus.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gruodžio 20 d.

Baigiamosios nuostatos
1.
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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