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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1292
2019m. liepos 31 d.
kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį
Libijoje 21 straipsnio 2 dalis
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį
Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2016/44 21 straipsnio 6 dalį Taryba peržiūrėjo to reglamento III priede pateiktą asmenų ir
subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

su dviem asmenimis susiję įrašai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES) 2016/44 III priede pateikto asmenų ir
subjektų sąrašo;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) 2016/44 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.
2 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 2019 m. liepos 31 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
T. TUPPURAINEN

(1) OL L 12, 2016 1 19, p. 1.
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PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/44 III priedo („6 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų
sąrašas“) įrašas Nr. 1 (dėl ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) ir įrašas Nr. 14 (dėl AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader
Mohammed) išbraukiami iš A dalyje („Asmenys“) pateikto sąrašo, o likę įrašai atitinkamai pernumeruojami.

2019 8 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1293
2019 m. liepos 29 d.
kuriuo dėl II priede pateikto teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo ir IV priede pateikto šunų, kačių ir
šeškų sveikatos sertifikato pavyzdžio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 577/2013
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų
augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (1), ypač į jo
13 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 577/2013 (2), nustatyti, be kita ko, Reglamento (ES) Nr. 576/2013
13 straipsnyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašai ir gyvūno sveikatos sertifikatas, kurio reikalaujama
nekomerciniais tikslais į valstybę narę iš teritorijų ir trečiųjų šalių vežant šunis, kates ir šeškus;

(2)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 buvo įtrauktas į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą EEE
jungtinio komiteto sprendimu Nr. 66/2016 (3) ir Norvegijai taikomas visiškai taip pat kaip ir ES valstybėms
narėms;

(3)

Norvegija nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalies sąraše. EEE jungtinio komiteto
sprendimu Nr. 66/2016 reglamentuojamas šunų, kačių ir šeškų vežimas nekomerciniais tikslais į valstybę narę iš
Norvegijos. Todėl būtina išbraukti Norvegiją iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje
pateikto teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo;

(4)

taip pat būtina atsižvelgti į naująjį buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimą Įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 2 dalyje pateiktame teritorijų ir trečiųjų šalių sąraše;

(5)

Reglamente (ES) Nr. 576/2013, be kita ko, nustatyta, kad nekomerciniais tikslais įvežant šunis, kates ir šeškus į
valstybę narę iš teritorijos ar trečiosios šalies, turi būti laikomasi visų prevencinių sveikatos priemonių, taikomų
ligoms arba infekcijoms, išskyrus pasiutligę, patvirtintų pagal to reglamento 19 straipsnio 1 dalį, ir prie jų
pridedamas identifikavimo dokumentas, parengtas kaip gyvūnų sveikatos sertifikatas. Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedo 1 dalyje nustatytas gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys;

(6)

be to, po privalomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1152/2011 (4) peržiūros Komisija priėmė
Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/772 (5), kuriame, be kita ko, nustatytos valstybių narių ar jų dalių skirstymo į
kategorijas taisyklės, atsižvelgiant į tai, ar jos turi teisę taikyti prevencines sveikatos priemones tarp šunų
plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/772
Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 panaikintas nuo 2018 m. liepos 1 d.;

(1) OL L 178, 2013 6 28, p. 1.
(2) 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų
identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos
tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų
(OL L 178, 2013 6 28, p. 109).
(3) 2016 m. balandžio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 66/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veteri
narijos ir fitosanitarijos klausimai) [2017/2017] (OL L 300, 2017 11 16, p. 1).
(4) 2011 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 dėl prevencinių sveikatos priemonių siekiant kontroliuoti
tarp šunų plintančią Echinococcus multilocularis sukeltą infekciją, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 998/2003 (OL L 296, 2011 11 15, p. 6).
5
( ) 2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/772, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai
infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 (OL L 130, 2018 5 28, p. 1).
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(7)

valstybių narių, kurių visa teritorija arba jos dalis tenkina skirstymo į kategorijas taisykles, nustatytas Deleguo
tajame reglamente (ES) 2018/772, sąrašas pateikiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/878 (1)
priede;

(8)

todėl tikslinga pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priede pateiktame veterinarijos sertifikato
pavyzdyje pateiktas nuorodas į Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1152/2011 nuorodomis į Deleguotąjį reglamentą
(ES) 2018/772 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/878;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

siekiant išvengti šunų, kačių ir šeškų vežimo sutrikimų, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 su
pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/561 (2), IV priedo 1 dalį išduotus gyvūnų
sveikatos sertifikatus turėtų būti leidžiama naudoti iki 2020 m. vasario 28 d.;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 iš dalies keičiamas taip:
1. II priedo 1 dalis pakeičiama šio reglamento I priedo tekstu.
2. II priedo 2 dalis pakeičiama šio reglamento II priedo tekstu.
3. IV priedo 1 dalis pakeičiama šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis
Pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 m. vasario 28 d. valstybės narės leidžia į valstybes nares iš teritorijų arba trečiųjų
šalių nekomerciniais tikslais įvežti šunis, kates ir šeškus, jeigu kartu pateikiamas gyvūnų sveikatos sertifikatas, išduotas
ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d. pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 su pakeitimais, padarytais
Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/561, IV priedo 1 dalyje pateiktą pavyzdį.

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
(1) 2018 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/878, kuriuo patvirtinamas sąrašas valstybių narių arba valstybių
narių teritorijų dalių, kurios atitinka skirstymo į kategorijas taisykles, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2018/772 dėl prevencinių
sveikatos priemonių taikymo tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse
(OL L 155, 2018 6 19, p. 1).
(2) 2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/561, kuriuo dėl nekomerciniais tikslais iš teritorijų arba
trečiųjų šalių į valstybes nares įvežamų šunų, kačių ir šeškų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdžio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedas (OL L 96, 2016 4 12, p. 26).
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS
„1 DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas
ISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

AD

Andora

CH

Šveicarija

FO

Farerų Salos

GI

Gibraltaras

GL

Grenlandija

IS

Islandija

LI

Lichtenšteinas

MC

Monakas

SM

San Marinas

VA

Vatikano Miesto Valstybė“
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II PRIEDAS
„2 DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas
ISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

AC

Dangun Žengimo Sala

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AG

Antigva ir Barbuda

AR

Argentina

AU

Australija

AW

Aruba

BA

Bosnija ir Hercegovina

BB

Barbadosas

BH

Bahreinas

BM

Bermuda

BQ

Boneras, Sint Eustatijus ir Saba (BES salos)

BY

Baltarusija

CA

Kanada

CL

Čilė

CW

Kiurasao

FJ

Fidžis

FK

Folklando Salos

HK

Honkongas

JM

Jamaika

JP

Japonija

KN

Sent Kitsas ir Nevis

KY

Kaimanų Salos

LC

Sent Lusija

MS

Montseratas

MK

Šiaurės Makedonija

MU

Mauricijus

MX

Meksika

MY

Malaizija

Įtrauktos teritorijos
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ISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

NC

Naujoji Kaledonija

NZ

Naujoji Zelandija

PF

Prancūzijos Polinezija

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

RU

Rusija

SG

Singapūras

SH

Šv. Elenos Sala

SX

Sint Martenas

TT

Trinidadas ir Tobagas

TW

Taivanas

JAV

Jungtinės Amerikos Valstijos

2019 8 2
Įtrauktos teritorijos

AS – Amerikos Samoa
GU – Guamas
MP – Marianos Šiaurinės Salos
PR – Puerto Rikas
VI – Jungtinių Valstijų Mergelių Salos“

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

VU

Vanuatu

WF

Volisas ir Futūna
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III PRIEDAS
„1 DALIS

Gyvūnų sveikatos sertifikato, išduodamo įvežant nekomerciniais tikslais į valstybes nares iš
teritorijų arba trečiųjų šalių šunis, kates arba šeškus, pavyzdys pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013
5 straipsnio 1 ir 2 dalis
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1294
2019 m. rugpjūčio 1 d.
kuriuo leidžiama pateikti rinkai betainą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo
reglamentas (ES) 2017/2470
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto
produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo
12 straipsnį,
kadangi:
(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad pateikti rinkai Sąjungoje galima tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos
sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą dėl leidimo naudoti naują maisto
produktą, jo pateikimo Sąjungos rinkai ir dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo;

(4)

2015 m. birželio 12 d. bendrovė „DuPont Nutrition Biosciences ApS.“ (toliau – pareiškėjas) pateikė Suomijos
kompetentingai institucijai paraišką leisti pateikti Sąjungos rinkai betainą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 1 straipsnio 2 dalies e punktą. Paraiškoje prašoma
leisti naudoti betainą javainių ir baltymų batonėliuose, geriamuosiuose milteliuose, vartoti paruoštuose izotoni
niuose gėrimuose, skirtuose vyresniems kaip 10 metų sportuojantiems asmenims, ir javainių ir baltymų
batonėliuose, taip pat specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose ir (arba) viso paros raciono
pakaitaluose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (4), išskyrus kūdikiams
ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje,
kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis
sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES)
2015/2283;

(6)

paraiška leisti pateikti rinkai Sąjungoje betainą kaip naują maisto produktą buvo pateikta valstybei narei pagal
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, tačiau paraiška atitinka ir Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus
reikalavimus;

(7)

2015 m. spalio 21 d. Suomijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji
padarė išvadą, kad betainas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto
sudedamųjų dalių kriterijus;

(1) OL L 327, 2015 12 11, p. 1.
(2) 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).
(3) 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto
komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).
(4) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto
produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo
panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29,
p. 35).
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(8)

2015 m. spalio 23 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms. Kitos valstybės
narės per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį
pareiškė pagrįstų prieštaravimų dėl nepageidaujamo poveikio, pastebimo pasiekus nepastebėto nepageidaujamo
poveikio ribą (NOAEL), kurią pareiškėjas siūlo taikyti atliekant lėtinio toksiškumo per virškinimo traktą ir
kancerogeniškumo tyrimo, nedidelės ekspozicijos tarp betaino dozių ribos, kuriai esant buvo stebimas poveikis
atliekant toksiškumo tyrimus, ir siūlomos betaino paros dozės;

(9)

atsižvelgdama į šiuos pagrįstus prieštaravimus, 2016 m. balandžio 4 d. Komisija kreipėsi į Europos maisto saugos
tarnybą (toliau – Tarnyba) su prašymu atlikti papildomą betaino kaip naujos maisto sudedamosios dalies
vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(10)

2017 m. spalio 25 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl betaino kaip naujo maisto produkto saugos pagal
Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (5) (SAFEty of Betaine as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97). Nors šią
nuomonę Tarnyba parengė ir priėmė pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, ji atitinka Reglamento (ES) 2015/2283
11 straipsnio reikalavimus;

(11)

savo mokslinėje nuomonėje Tarnyba, taikydama lyginamosios dozės metodą (BMD) (6), padarė išvadą, kad
betainas yra saugus numatytoms vartotojų grupėms, jei jo dedama į maistą neviršijant didžiausios paros dozės,
t. y. 400 mg per parą (6 mg/kg kūno masės per parą). Toje nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad nenustatyta,
jog betainas, naudojamas pagal siūlomą paskirtį ir laikantis pareiškėjo pasiūlyto kiekio, kai per parą suvartojamo
betaino dozė yra 2 500 mg, būtų saugus;

(12)

2018 m. sausio 25 d. pareiškėjas pateikė Komisijai prašymą apsaugoti nuosavybinius duomenis, esančius
devyniuose tyrimuose, pateiktuose siekiant pagrįsti paraišką, konkrečiai, ūmaus toksiškumo per virškinimo traktą
tyrimo (7), dviejų poūmio (14 dienų (8) ir 28 dienų (9)) ir vieno pusiau lėtinio (10) (42 dienų) toksiškumo per
virškinimo traktą tyrimų, trijų mutageniškumo ir genotoksiškumo tyrimų (11), lėtinio toksiškumo per virškinimo
traktą ir kancerogeniškumo tyrimo (12) ir mitybos tyrimo lėtiniam (šešių mėnesių) poveikiui žmonėms
nustatyti (13) ataskaitose;

(13)

2018 m. vasario 18 d. Tarnyba padarė išvadą (14), kad, rengiant jos nuomonę dėl betaino kaip naujo maisto
produkto, lyginamosios dozės analizė ir tiksliniams vartotojams saugios betaino dozės nustatymas buvo pagrįsti
lėtinio toksiškumo per virškinimo traktą ir kancerogeniškumo tyrimo duomenimis, tiksliniams vartotojams
saugios betaino dozės nustatymas buvo pagrįstas mitybos tyrimo lėtiniam poveikiui žmonėms nustatyti
duomenimis, o siekiant išsklaidyti abejones dėl galimo betaino genotoksiškumo remtasi trijų genotoksiškumo
tyrimų duomenimis. Todėl manoma, kad išvadų dėl betaino saugos nebūtų buvę galima padaryti neturint šių
nepaskelbtų tyrimų ataskaitų duomenų;

(14)

gavusi Tarnybos pastabas, Komisija paprašė pareiškėjo dar patikslinti pateiktą pagrindimą dėl lėtinio toksiškumo
per virškinimo traktą ir kancerogeniškumo tyrimo, mitybos tyrimo lėtiniam poveikiui žmonėms nustatyti ir trijų
mutageniškumo ir genotoksiškumo tyrimų nuosavybės teisių reikalavimo ir patikslinti išimtinės teisės naudoti
tuos tyrimus reikalavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies b punkte;

(15)

pareiškėjas pareiškė, kad paraiškos pateikimo metu jam pagal nacionalinę teisę priklausė išimtinė nuosavybės teisė
į tyrimus, todėl trečiosios šalys negalėjo teisėtai gauti tyrimų ar jais naudotis;

(16)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė pakankamą
pagrindimą, kad įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl
Tarnyba neturėtų naudoti pareiškėjo duomenų rinkinyje pateikto lėtinio toksiškumo per virškinimo traktą ir
kancerogeniškumo tyrimo, mitybos tyrimo lėtiniam poveikiui žmonėms nustatyti ir trijų genotoksiškumo tyrimų
paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Todėl betainą, kurį
leidžiama naudoti šiuo reglamentu, pateikti rinkai Sąjungoje minėtą laikotarpį turėtų būti leidžiama tik
pareiškėjui;

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EFSA Journal 2017; 15(11):5057.
EFSA Journal 2017; 15(1):4658.
Life Science Research Limited, 1990, neskelbta.
TNO BIBRA, 2001, neskelbta.
TNO BIBRA, 2001, neskelbta.
Imasde Aglomentaria, 2012 neskelbta.
Asquith 1989 a, b, c. neskelbta.
Hatano Research Institute. 2002, neskelbti tyrimai.
Neskelbta ataskaita, nedatuota.
EFSA dietinių produktų, mitybos ir alergologijos mokslinė grupė, 2018 m. vasario 7–8 d. 83-ojo plenarinio posėdžio protokolas,
patvirtintas 2018 m. vasario 18 d. (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf).
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(17)

tačiau leidimas tik pareiškėjui pateikti rinkai betainą ir tik pareiškėjo naudai naudoti pareiškėjo dokumentų
rinkinyje pateiktus tyrimus neužkerta kelio kitiems pareiškėjams teikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują
maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas leidimas pagal šį
reglamentą;

(18)

2018 m. lapkričio 2 d. pareiškėjas pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai
prašymą pakeisti betaino naudojimo sąlygas, kurios buvo įtrauktos į 2015 m. birželio 12 d. pareiškėjo prašymą
Suomijos kompetentingai institucijai leisti pateikti Sąjungos rinkai betainą kaip naują maisto sudedamąją dalį.
Prašoma pakeisti numatomą betaino naudojimo geriamuosiuose milteliuose, izotoniniuose gėrimuose, baltymų ir
javainių batonėliuose bei specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, skirtuose sportininkams,
paskirtį ir kiekį, taip pat betaino naudojimo viso paros raciono pakaitaluose svoriui kontroliuoti ir specialiosios
medicininės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams ir
mažiems vaikams skirtus maisto produktus, paskirtį. Šiais prašomais pakeitimais būtų užtikrinta, kad vartotojų
suvartojamas betaino kiekis neviršytų dozės, kurią Tarnyba savo 2017 m. nuomonėje pripažino saugia, t. y.
400 mg per parą (6 mg/kg kūno masės per parą);

(19)

2018 m. gruodžio 12 d. Komisija pagal Reglamento (ES) 2015/2283 10 straipsnio 3 dalį kreipėsi į Tarnybą su
prašymu atlikti papildomą betaino kaip naujo maisto produkto numatomos naudojimo paskirties ir kiekio
pakeitimo vertinimą;

(20)

2019 m. kovo 14 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl betaino kaip naujo maisto produkto saugos pagal
Reglamentą (ES) 2015/2283 (15) (SAFEty of Betaine as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283). Ši
mokslinė nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(21)

nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad betainas yra saugus siūlomomis naujomis naudojimo sąlygomis. Todėl ši
mokslinė nuomonė yra pakankamas pagrindas nustatyti, kad betainas, naudojamas pagal siūlomą paskirtį ir
laikantis pasiūlyto kiekio kaip geriamųjų miltelių, izotoninių gėrimų, baltymų ir javainių batonėlių ir pakaitinių
maisto produktų, skirtų sportininkams, ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti, taip pat specialiosios
medicininės paskirties maisto produktų, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013, išskyrus kūdikiams ir
mažiems vaikams skirtus maisto produktus, sudedamoji dalis, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio
1 dalį;

(22)

saugi betaino dozė galėtų būti viršyta, kai maistas, kuriame yra betaino, yra vartojamas kartu su maisto papildais,
kurių sudėtyje yra betaino. Todėl apie tai būtina informuoti vartotojus naudojant tinkamą etiketę, kurioje turi būti
nurodyta, kad maisto produktai, kurių sudėtyje yra betaino, neturėtų būti vartojami, jei tą pačią dieną vartojami
maisto papildai, kurių sudėtyje yra betaino;

(23)

betainą turėtų būti leidžiama naudoti nedarant poveikio Reglamentui (ES) Nr. 609/2013, kuriuo nustatomi
reikalavimai, taikomi kūdikiams ir mažiems vaikams skirtiems maisto produktams, specialiosios medicininės
paskirties maisto produktams ir viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Betainas, nurodytas šio reglamento priede, įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą,
nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.
2.

Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo tik pirminiam pareiškėjui:

bendrovei „DuPont Nutrition Biosciences ApS“;
adresas: Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen K, Danija,
leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 1 dalyje nurodytą naują maisto produktą, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą
dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami pagal šio reglamento 2 straipsnį apsaugotais duomenimis, arba jei gautų
„DuPont Nutrition Biosciences ApS“ sutikimą.
(15) EFSA Journal 2019; 17(4):5658.
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3.
Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą įtraukiamos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir
ženklinimo reikalavimai.
4.

Šiame straipsnyje nustatytas leidimas nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 609/2013 nuostatoms.
2 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje pateikti tyrimai, kuriais remdamasi Tarnyba įvertino 1 straipsnyje nurodytą naują maisto
produktą, kuriuos pareiškėjas nurodė kaip nuosavybinius ir be kurių nebūtų buvę galima leisti naudoti šį naują maisto
produktą, negali būti naudojami paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos be
„DuPont Nutrition Biosciences ApS“ sutikimo.
3 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.
4 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

L 204/20

PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

Leidžiamas
naudoti naujas
maisto
produktas

„Betainas

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Nurodyta maisto produktų
kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis (*)

60 mg/100 g

Sportininkams skirti baltymų
ir javainių batonėliai

500 mg/100 g

Sportininkams skirti
pakaitiniai maisto produktai

20 mg/100 g

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

Maisto produktų, kurių sudė
tyje yra naujo maisto pro
dukto, etiketėje nurodomas
naujo maisto produkto pavadi
nimas „betainas“.

Leidimas naudoti suteiktas (2019 m. rugpjūčio
22 d.). Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais
moksliniais įrodymais ir moksliniais duomeni
mis, saugomais pagal Reglamento (ES)
2015/2283 26 straipsnį.

Maisto produktų, kurių sudė
tyje yra betaino, etiketėje turi
būti nurodyta, kad maisto pro
duktai neturėtų būti vartojami,
jei tą pačią dieną vartojami
maisto papildai, kurių sudėtyje
yra betaino.

Pareiškėjas: „DuPont Nutrition Biosciences ApS“,
Langebrogade 1 Copenhagen K, DK-1411, Da
nija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rin
kai Sąjungoje naują maisto produktą betainą lei
džiama tik „DuPont Nutrition Biosciences ApS“,
nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio
naujo maisto produkto, nesiremdami nuosavybi
niais moksliniais įrodymais ar moksliniais duo
menimis, saugomais pagal Reglamento (ES)
2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „DuPont Nu
trition Biosciences ApS“ leidimą.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sportininkams skirti geriamieji
milteliai, izotoniniai ir
energetiniai gėrimai

Papildomi specialieji ženklinimo
reikalavimai

LT

1) 1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Duomenų apsaugos pabaigos data: (2024 m.
rugpjūčio 22 d.).
Viso paros raciono pakaitalai
svoriui kontroliuoti, kaip
apibrėžta Reglamente (ES)
Nr. 609/2013

500 mg/100 g (batonėlių)
136 mg/100 g (sriubos)
188 mg/100 g (košės)
60 mg/100 g (gėrimų)

400 mg per parą

(*) Didžiausias leidžiamas kiekis galutiniame gatavame produkte, kuris parduodamas tokiu pavidalu arba paruošiamas pagal gamintojo instrukcijas.“
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Specialiosios medicininės
paskirties maisto produktai,
kaip apibrėžta Reglamente (ES)
Nr. 609/2013, skirti
suaugusiesiems

Leidžiami
naudoti nauji
maisto
produktai

Aprašymas / apibrėžtis:

LT

„Betainas

Specifikacijos
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2) 2 lentelėje (Specifikacijos) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Betainas (N,N,N-trimetilglicinas arba karboksi-N,N,N-trimetilmetanaminis), bevandenės (CH3)3N+CH2COO– (CAS Nr. 107–43–7) ir monohidrato (CH3)3N+CH2COO–.
H2O (CAS Nr. 590–47–6) formų, yra gaunamas perdirbant cukrinius runkelius (t. y. iš melasos, melasos žlaugtų arba betaino glicerolio).
Charakteristikos / sudėtis
Išvaizda: lengvai birūs balti kristalai
Betainas: ≥ 99,0 % (sausosios medžiagos masės dalis)
Drėgnis: ≤ 2,0 % (bevandenis); ≤ 15,0 % (monohidratas)

pH vertė: 5,0–7,0
Baltymų liekanos: ≤ 1,0 mg/g
Sunkieji metalai:
Arsenas: < 0,1 mg/kg
Gyvsidabris: < 0,005 mg/kg
Kadmis: < 0,01 mg/kg
Švinas: < 0,05 mg/kg

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Peleningumas: ≤ 0,1 %

Mikrobiologiniai kriterijai:
Bendras gyvybingų mikroorganizmų skaičius: ≤ 100 KSV/g
Koliforminės bakterijos: nėra/10 g
Salmonella sp.: nėra/25 g
Mielės: ≤ 10 KSV/g
Pelėsiai: ≤ 10 KSV/g
KSV: kolonijas sudarantys vienetai.“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1295
2019 m. rugpjūčio 1 d.
kuriuo, pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalį atlikus dalinę tarpinę peržiūrą, iš
dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1469, kuriuo tam tikriems importuojamiems
Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno
nustatomas galutinis antidempingo muitas
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo
importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo
11 straipsnio 3 dalį,
kadangi:

1. PROCEDŪRA
1.1. Galiojančios priemonės
(1)

Atlikus tyrimą (toliau – pradinis tyrimas) Taryba Reglamentu (EB) Nr. 954/2006 (2) tam tikriems importuo
jamiems Kroatijos, Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno
nustatė galutinį antidempingo muitą. Nustatytos priemonės – 12,3–25,7 % ad valorem antidempingo muitas
importui iš individualiai nurodytų Ukrainos eksportuojančių gamintojų ir 25,7 % muitas importui iš visų kitų
Ukrainos bendrovių. Atliekant dabartinį peržiūros tyrimą nagrinėjamam eksportuojančiam gamintojui „CJSC
Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube“ ir „OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant“, kuris dabar
vadinamas „LLC Interpipe Niko Tube“ ir „OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant“ (toliau –
pareiškėjas arba „Interpipe“), nustatytas 25,1 % galutinis antidempingo muitas.

(2)

„Interpipe“ pateikus prašymą panaikinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 954/2006, Europos Sąjungos Bendrasis
Teismas panaikino Tarybos reglamento (EB) Nr. 954/2006 1 straipsnį tiek, kiek „Interpipe“ nustatytas
antidempingo muitas viršijo antidempingo muitą, kuris būtų taikytas, jei eksporto kaina nebūtų buvusi koreguota
atsižvelgiant į komisinius, kai pardavimas buvo vykdomas tarpininkaujant susijusiai prekybos bendrovei „Sepco
SA“ (3). 2012 m. vasario 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino Bendrojo Teismo sprendimą (4).

(3)

Atsižvelgdama į šiuos sprendimus Taryba iš dalies pakeitė Tarybos reglamentą (EB) Nr. 954/2006 Įgyvendinimo
reglamentu (ES) Nr. 540/2012 (5), siekdama pataisyti neteisingai „Interpipe“ nustatytą antidempingo muitą. Dėl to
„Interpipe“ taikomas muitas pakeistas į 17,7 % dydžio muitą.

(4)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 585/2012 (6) paliko
galioti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 954/2006 importuojamiems Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams
vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatytas priemones.

(1) OL L 176, 2016 6 30, p. 21.
(2) 2006 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 954/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą Kroatijos, Rumunijos, Rusijos ir
Ukrainos tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba plieno importui, panaikinantis Tarybos reglamentus (EB) Nr. 2320/97
ir (EB) Nr. 348/2000, baigiantis antidempingo muitų, taikomų inter alia Rusijos ir Rumunijos tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš
geležies arba nelegiruoto plieno importui, tarpinę ir priemonių galiojimo termino peržiūras ir baigiantis antidempingo muitų, taikomų
inter alia Rusijos, Rumunijos, Kroatijos ir Ukrainos tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba nelegiruoto plieno importui,
tarpines peržiūras (OL L 175, 2006 6 29, p. 4).
(3) 2009 m. kovo 10 d. sprendimas byloje T-249/06 Interpipe Niko Tube ir Interpipe NTRP prieš Tarybą, EU:T:2009:62.
4
( ) 2012 m. vasario 16 d. sprendimas jungtinėse bylose C-191/09 P ir C-200/09 P Taryba ir Komisija prieš Interpipe Niko Tube ir Interpipe
NTRP, EU:C:2012:78.
(5) 2012 m. birželio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 954/2006,
nustatantis galutinį antidempingo muitą Kroatijos, Rumunijos, Rusijos ir Ukrainos tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies
arba plieno importui (OL L 165, 2012 6 26, p. 1).
(6) 2012 m. birželio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 585/2012, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą
pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems
Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno, ir baigiamas priemonių, taikomų tam tikriems
importuojamiems Kroatijos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno, galiojimo termino peržiūros tyrimas
(OL L 174, 2012 7 4, p. 5).
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(5)

Gavusi „Interpipe“ pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį pateiktą prašymą Taryba Įgyvendinimo
reglamentu (ES) Nr. 795/2012 (7) iš dalies pakeitė Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 585/2012 nustatytas
galutines priemones, kiek jos yra susijusios su „Interpipe“ (toliau – paskutinė tarpinė peržiūra). Dėl to „Interpipe“
taikomas muitas pakeistas į 13,8 % dydžio muitą.

(6)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1469 (8) paliko
galioti Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 585/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo
reglamentu (ES) Nr. 795/2012 ir Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1269/2012 (9), importuojamiems
Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatytas priemones
(toliau – priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimas).

(7)

Šiuo metu Rusijos kilmės importui galioja 35,8–24,1 % antidempingo muitai, o Ukrainos kilmės importui –
25,7–12,3 % antidempingo muitai.

1.2. Prašymas atlikti dalinę tarpinę peržiūrą
(8)

2018 m. gegužės 7 d. pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (10) Komisija paskelbė apie antidempingo
priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš
geležies arba plieno, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį
(toliau – pranešimas apie inicijavimą).

(9)

Peržiūra, kurią atliekant nagrinėtas tik eksportuojančio gamintojo „Interpipe“ vykdomas dempingas, inicijuota
gavus pagrįstą bendrovės pateiktą prašymą. Prašyme „Interpipe“ pateikė pakankamai įrodymų, kad pasikeitė
aplinkybės, kuriomis remiantis buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

1.3. Tyrimas
(10)

Atliekant dempingo dydžio tyrimą nagrinėtas 2017 m. balandžio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpis (toliau –
peržiūros tiriamasis laikotarpis).

(11)

Komisija apie dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą oficialiai pranešė pareiškėjui, eksportuojančios šalies valdžios
institucijoms ir Sąjungos pramonei. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo
nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą.

(12)

Norėdama gauti tyrimui reikalingos informacijos Komisija nusiuntė klausimyną pareiškėjui, kuris klausimyno
atsakymus pateikė iki nurodyto termino.

(13)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos nuomone, buvo reikalinga dempingo dydžiui nustatyti.
Pareiškėjo ir jo susijusių prekybos bendrovių „LLC Interpipe Ukraine“, „Interpipe Europe SA“ ir „Interpipe Central
Trade GmbH“ patalpose buvo surengti tikrinamieji vizitai.

2. PERŽIŪRIMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS
2.1. Peržiūrimasis produktas
(14)

Peržiūrimasis produktas yra toks pats, kaip apibrėžtas 2018 m. spalio 1 d. Įgyvendinimo reglamente (ES)
2018/1469, kuriuo nustatytos šiuo metu galiojančios priemonės, t. y., be kita ko, Ukrainos kilmės apskrito

(7) 2012 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 795/2012, kuriuo, atlikus dalinę tarpinę peržiūrą pagal
Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 585/2012, kuriuo
nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir
vamzdeliams iš geležies arba plieno (OL L 238, 2012 9 4, p. 1).
(8) 2018 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1469, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Rusijos ir Ukrainos
kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 246, 2018 10 2,
p. 20).
(9) 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1269/2012, kuriuo, atlikus dalinę tarpinę peržiūrą pagal
Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 585/2012, kuriuo
nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos kilmės besiūliams vamzdžiams iš geležies
arba plieno (OL L 357, 2012 12 28, p. 1).
(10) OL C 159, 2018 5 7, p. 18.
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skerspjūvio besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš geležies arba plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip
406,4 mm, o anglies ekvivalentas, remiantis Tarptautinio suvirinimo instituto (TSI) formule ir chemine
analize (11), yra ne didesnis kaip 0,86, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7304 11 00, ex 7304 19 10,
ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30,
ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ir
ex 7304 59 93 (toliau – peržiūrimasis produktas).

2.2. Panašus produktas
(15)

Kaip nustatyta per pradinį tyrimą ir vėlesnes peržiūras, atlikus dabartinį tyrimą patvirtinta, kad Ukrainoje
gaminamas ir į ES eksportuojamas produktas, Ukrainoje gaminamas ir vidaus rinkoje parduodamas produktas ir
Sąjungos gamintojų gaminamas ir ES parduodamas produktas turi tas pačias pagrindines fizines bei technines
savybes ir galutinio naudojimo paskirtį. Todėl šie produktai yra laikomi panašiais produktais, kaip apibrėžta
pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

3. ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS
(16)

Remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi buvo nagrinėjama, ar su dempingu susijusių aplinkybių
pokytis gali būti laikomas ilgalaikiu.

(17)

Per pradinį antidempingo tyrimą 2006 m. ir paskutinį „Interpipe“ tarpinės peržiūros tyrimą 2012 m., kurio
peržiūros tiriamasis laikotarpis buvo nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d., pagrindinę peržiūrimojo
produkto gamybos žaliavą, t. y. apvalius plieno ruošinius, „Interpipe“ pirko iš nepriklausomų tiekėjų.

(18)

Prašyme atlikti dalinę tarpinę peržiūrą pareiškėjas tvirtino, kad dėl „LLC Metallurgical Plant Dneprosteel“
vertikalios integracijos 2013 m. bendrovė pati gamino pagrindinę žaliavą (plieno ruošinius), dėl to labai sumažėjo
sąnaudos ir pasikeitė produkto portfelis. Pareiškėjas taip pat tvirtino, kad, palyginti su nagrinėjamojo produkto,
gaminto ir eksportuoto paskutinės tarpinės peržiūros tyrimo peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, rūšimis, t. y.
„standartine“ plieno marke, šiuo metu į jo produkto portfelį įtraukti nauji ir sudėtingesni produktai (gausiai
legiruoto, vamzdynų vamzdžių ir techninių vamzdžių plieno markės), kurie sudaro didelę viso eksporto į ES per
dabartinį peržiūros tiriamąjį laikotarpį (2017 m. balandžio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d.) dalį.

(19)

Per tyrimą patvirtinta, kad pagrindinę žaliavą gamino pats pareiškėjas ir kad dėl šio pasikeitimo gerokai pasikeitė
sąnaudos ir produkto portfelis. Atlikus tyrimą patvirtinta, kad „Interpipe“ į ES eksportuotų produktų rūšys labai
skyrėsi nuo paskutinės tarpinės peržiūros tyrimo peržiūros tiriamuoju laikotarpiu eksportuotų produktų rūšių.
Tuo remiantis ir atsižvelgiant į tai, kad šie pasikeitimai yra struktūriniai, padaryta išvada, kad (17) konstatuoja
mojoje dalyje aprašyti pasikeitimai yra ilgalaikiai ir artimiausiu metu neturėtų keistis. Todėl manyta, kad reikėtų iš
naujo įvertinti esamo dydžio galiojančių priemonių taikymą.

(20)

Į kitą pasikeitimą, kurį pareiškėjas nurodė jau inicijavus šią peržiūrą, t. y. „Interpipe“ ir „Vallourec Tubes“
bendrosios įmonės egzistavimą / įsteigimą, neatsižvelgta, nes jis įvyko jau inicijavus šią tarpinę peržiūrą.

4. DEMPINGAS
4.1.1. Bendrovės struktūra ir metodika dempingui apskaičiuoti
(21)

Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu „Interpipe“ turėjo du visiškai jai priklausančius ir jo kontroliuojamus eksportuo
jančius gamintojus (gamybos subjektus) – „LLC Interpipe Niko Tube“ (toliau – „NIKO“) ir „OJSC Interpipe Nizhned
neprovsky Tube Rolling Plant“ (toliau – „NTRP“).

(11) Anglies ekvivalentas nustatomas pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (TSI) paskelbtą Techninę ataskaitą, 1967 m., IIW doc. IX-55567.

2019 8 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/25

(22)

Per pradinį tyrimą dėl pareiškėjo apskaitos sistemos nebuvo įmanoma nustatyti atitinkamos gamybos bendrovės
pardavimo apimties, dėl to bendras dempingo skirtumas buvo apskaičiuotas bendrai vertinant visus abiejų
gamybos subjektų duomenis, susijusius su gamyba, pelningumu ir pardavimu ES.

(23)

Po paskutinės tarpinės peržiūros, kadangi dėl akivaizdžiai pasikeitusios grupės organizacinės struktūros buvo
galima nustatyti atitinkamos gamybos bendrovės pardavimo ir gamybos apimtį, ir atsižvelgdama į pagrindinio
reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis, Komisija gamybos bendrovių duomenų nebevertino bendrai, o taikė
įprastą metodiką. Pagal įprastą metodiką apskaičiuotas vienas bendras dempingo skirtumas dviem eksportuo
jantiems gamintojams – pirmiausia apskaičiuotas kiekvieno atskiro eksportuojančio gamintojo dempingo dydis,
tada abiem bendrovėms nustatyta bendra vidutinė svertinė dempingo norma.

(24)

Per dabartinį tyrimą taip pat buvo įmanoma nustatyti atitinkamos gamybos bendrovės pardavimo apimtį. Todėl
remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis ir Sąjungos institucijų nuoseklia praktika buvo
taikoma ta pati metodika kaip ir per paskutinę tarpinę peržiūrą.

4.1.2. Normalioji vertė

(25)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį Komisija pirmiausia nagrinėjo, ar bendra kiekvieno eksportuo
jančio gamintojo panašaus produkto pardavimo vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams apimtis buvo tipiška,
palyginti su jo bendra pardavimo eksportui į ES apimtimi, t. y. ar bendra tokio pardavimo apimtis sudarė ne
mažiau kaip 5 % bendros peržiūrimojo produkto pardavimo eksportui į ES apimties. Išnagrinėjus nustatyta, kad
abiejų eksportuojančių gamintojų atveju pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas.

(26)

Tuomet Komisija nagrinėjo, ar, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi, „Interpipe“ vidaus rinkoje
parduoto tam tikros rūšies produkto, kuris yra toks pat kaip tam tikros rūšies produktas, parduotas eksportui į
Sąjungą, arba į jį panašus, pardavimo apimtis buvo tipiška. Tam tikros rūšies produkto pardavimas vidaus rinkoje
yra tipiškas, jei tiriamuoju laikotarpiu visa tos rūšies produkto pardavimo vidaus rinkoje nepriklausomiems
pirkėjams apimtis sudaro ne mažiau kaip 5 % visos tos pačios ar panašios rūšies produkto pardavimo eksportui į
Sąjungą apimties. Komisija nustatė, kad tam tikros rūšies produkto, kuris yra toks pat kaip tam tikros rūšies
produktas, parduotas eksportui į Sąjungą, arba į jį panašus, pardavimas vidaus rinkoje tiriamuoju laikotarpiu iš
esmės buvo tipiškas, nes nustatyta, kad 60–80 % (12) eksportuojamų modelių vidaus rinkoje buvo parduodami
tipiškais kiekiais.

(27)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį toliau nagrinėta, ar galima laikyti, kad kiekvienos rūšies
produktas, kurio buvo parduotas tipiškas kiekis, vidaus rinkoje buvo parduodamas įprastomis prekybos
sąlygomis. Tai padaryta nustatant pelningo kiekvienos rūšies eksportui parduoto peržiūrimojo produkto
pardavimo vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams per tiriamąjį laikotarpį dalį.

(28)

Tų rūšių produkto, kurio pardavimo vidaus rinkoje didesnėmis už vieneto sąnaudas kainomis apimtis buvo
didesnė nei 80 %, o vidutinė svertinė tos rūšies produkto pardavimo kaina buvo ne mažesnė už vieneto gamybos
sąnaudas, kiekvienos rūšies produkto normalioji vertė apskaičiuota kaip susijusios rūšies produkto viso
pardavimo faktinių vidaus rinkos kainų vidutinė svertinė kaina, neatsižvelgiant į tai, ar pardavimas buvo
pelningas.

(29)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningo pardavimo apimtis sudarė ne daugiau kaip 80 % viso tos rūšies
produkto pardavimo apimties arba jeigu tos rūšies produkto vidutinė svertinė kaina buvo mažesnė už vieneto
gamybos sąnaudas, normalioji vertė nustatyta pagal faktinę vidaus rinkos kainą, kuri buvo apskaičiuota kaip tos
rūšies produkto tik pelningo pardavimo vidaus rinkoje per peržiūros tiriamąjį laikotarpį vidutinė svertinė kaina.

(30)

Išanalizavus pardavimą vidaus rinkoje nustatyta, kad 35–55 % (13) viso tam tikros rūšies produkto, kuris buvo
toks pat kaip tam tikros rūšies produktas, parduotas eksportui į Sąjungą, arba į jį panašus, pardavimo vidaus
rinkoje buvo pelningas ir kad vidutinė svertinė pardavimo kaina buvo didesnė už gamybos sąnaudas. Todėl
normalioji vertė buvo apskaičiuota kaip tik pelningo pardavimo svertinis vidurkis.

(12) Tikslus skaičius nenurodomas, nes tai konkrečios bendrovės duomenys.
(13) Tikslus skaičius nenurodomas, nes tai konkrečios bendrovės duomenys.
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(31)

Netipiškų rūšių produkto (t. y. to, kurio pardavimas vidaus rinkoje sudarė mažiau kaip 5 % pardavimo eksportui į
ES arba kurio vidaus rinkoje iš viso nebuvo parduota) normalioji vertė buvo apskaičiuota pagal kiekvienos rūšies
produkto gamybos sąnaudas, pridėjus pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas bei pelną. Jeigu produktas
buvo parduodamas vidaus rinkoje, naudotas visų sandorių įprastomis prekybos sąlygomis vidaus rinkoje pelnas
pagal atitinkamas produkto rūšis. Jeigu produktas nebuvo parduodamas vidaus rinkoje, naudotas vidutinis
pelnas (14).

(32)

Po galutinio faktų atskleidimo „Interpipe Group“ nesutiko su kai kuriais elementais, kuriuos Komisija naudojo
normaliajai vertei apskaičiuoti. Tvirtinimai buvo susiję su šiais elementais: i) PBA skaičiavimu; ii) įtariamu kitų
veiklos sąnaudų neįtraukimu; iii) finansinių sąnaudų naudojimu; iv) dviguba apskaita koreguojant PBA išlaidas.

(33)

Peržiūrėjusi byloje surinktus elementus Komisija nusprendė priimti ii ir iv tvirtinimus ir atmesti i ir iii
tvirtinimus. Dėl „Interpipe Group“ tvirtinimuose pateiktos konfidencialios verslo informacijos ir Komisijos atliktos
tų argumentų analizės, šio reglamento priėmimo dieną Komisija „Interpipe Group“ pateikė papildomo faktų
atskleidimo dokumentą, kuriame pateiktas išsamus pagrindimas.

(34)

Kadangi Komisija priėmė ii ir iv tvirtinimus, ji peržiūrėjo „Interpipe“ dempingo skirtumą. Bendrovei buvo
pateiktas papildomo faktų atskleidimo dokumentas, kuriame aprašytas dempingo skirtumo poveikis, ir bendrovė
buvo paraginta teikti pastabas. Be to, Komisija pranešė ES pramonei apie bendrovės dempingo skirtumo
pasikeitimus.

(35)

Po papildomo faktų atskleidimo „Interpipe“ vėl pateikė tvirtinimus, kuriuos Komisija jau buvo atmetusi, ir
nepateikė naujų elementų, dėl kurių Komisija galėtų pakeisti bendrovei atskleistas išvadas.

4.1.3. Eksporto kaina
(36)

Su peržiūrimojo produkto pardavimu eksportui į ES buvo susiję įvairūs „Interpipe Group“ subjektai, t. y.
gamyklos, Ukrainoje veikianti koordinuojanti bendrovė („Interpipe Ukraine“ arba IPU), susijęs importuotojas
Vokietijoje („Interpipe Central Trade GmbH“ arba IPCT) ir susijęs prekiautojas Šveicarijoje („Interpipe Europe SA“
arba IPE).

(37)

Eksporto kaina nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį, išskyrus sandorius per IPCT – susijusią
bendrovę importuotoją. Šiuo atveju pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį eksporto kaina buvo
nustatyta remiantis kaina, kuria importuotas produktas buvo pirmą kartą perparduotas nepriklausomiems
pirkėjams ES. Todėl kaina buvo koreguojama atsižvelgiant į visas išlaidas, kurios buvo patirtos nuo importo iki
perpardavimo, ir į pagrįstą pelną. Šie koregavimai apskaičiuoti remiantis susijusio prekiautojo pardavimo,
bendrosiomis ir administracinėmis išlaidomis ir nesusijusio importuotojo gautu sąlyginiu pelnu (2,5 % apyvartos).

4.1.4. Palyginimas
(38)

Dviejų eksportuojančių gamintojų normalioji vertė ir eksporto kaina buvo lyginamos remiantis gamintojo kaina
EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, pagal pagrindinio
reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius poveikio kainoms ir kainų
palyginamumui. Tuo remiantis koreguojant atsižvelgta į vežimo, draudimo, tvarkymo, krovos ir papildomas
išlaidas, importo rinkliavas, muitus, komisinius ir kredito mokesčius.

(39)

Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu „Interpipe“ peržiūrimąjį produktą į ES eksportavo per du skirtingus pardavimo
kanalus; t. y. per tą patį susijusį prekiautoją Šveicarijoje (IPE), kaip per paskutinę tarpinę peržiūrą, ir per susijusio
importuotojo bendrovę ES (IPCT), kaip nustatyta 2014 m. Pastarojo platinimo kanalo per tarpinę peržiūrą
nebuvo. Kadangi Komisijos analizė apima konfidencialią verslo informaciją, šio reglamento priėmimo dieną
Komisija „Interpipe Group“ pateikė papildomo faktų atskleidimo dokumentą, kuriame pateiktas išsamus
pagrindimas.

(14) Metodika pakeista dėl to, kad atlikus pradinį tyrimą PPO darbo grupė pateikė ir PPO Ginčų sprendimo taryba patvirtino ataskaitą byloje
„Europos Bendrijos – ūkyje auginamai lašišai iš Norvegijos taikoma antidempingo priemonė“, kurioje nustatyta, kad negalima nepaisyti faktinio
pelno dydžio, nustatyto pagal įprastomis prekybos atitinkamų rūšių produktais, kurių normalioji vertė turi būti apskaičiuota, sąlygomis
atliktus sandorius. Žr. 2008 m. sausio 15 d. Ginčų sprendimo tarybos priimtos 2007 m. lapkričio 16 d. WT/DS337/R ataskaitos 7.289–
7.319 dalis.
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(40)

Todėl Komisija mano, kad koregavimas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą buvo
pagrįstas. Šis koregavimas buvo apskaičiuotas iš pardavimo pirmam nesusijusiam pirkėjui kainos atėmus susijusio
prekiautojo pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas, kurios nebuvo nurodytos kaip išmokos, ir
nesusijusio prekiautojo gautą sąlyginį pelną (2,5 % apyvartos).

(41)

Po galutinio faktų atskleidimo „Interpipe Group“ nesutiko su Komisijos išvada IPE nelaikyti vieno ekonominės
veiklos vykdytojo dalimi kartu su kitais subjektais – NIKO, NTRP ir IPU. Peržiūrėjusi byloje surinktus elementus
Komisija nusprendė šį tvirtinimą atmesti. Kaip minėta (34) konstatuojamojoje dalyje, bendrovei buvo pateiktas
papildomo faktų atskleidimo dokumentas, kuriame aprašytas dempingo skirtumo poveikis, ir bendrovė buvo
paraginta teikti pastabas. Atsakydama į šį raginimą „Interpipe“ vėl pateikė tvirtinimus, kuriuos Komisija jau buvo
atmetusi. Šiuo klausimu kitų pastabų negauta.

(42)

Dėl „Interpipe Group“ tvirtinime pateiktos konfidencialios verslo informacijos ir Komisijos atliktos tų argumentų
analizės, šio reglamento priėmimo dieną Komisija „Interpipe Group“ pateikė papildomo faktų atskleidimo
dokumentą, kuriame pateiktas išsamus pagrindimas.

4.1.5. Dempingo skirtumas
(43)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis kiekvieno iš abiejų eksportuojančių gamintojų vidutinė
svertinė normalioji vertė atskirai lyginta su kiekvienos rūšies produkto vidutine svertine eksporto kaina remiantis
gamintojo kaina EXW sąlygomis. Apskaičiavus vieną abiejų eksportuojančių gamintojų, kurie priklauso
„Interpipe“, vidutinę svertinę dempingo normą, „Interpipe“ nustatytas vienas bendras dempingo skirtumas.

(44)

Tuo remiantis procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumas yra
8,1 %.

(45)

Po papildomo faktų atskleidimo ESTA teigė, kad sumažinus „Interpipe“ nustatytą dempingo skirtumą ES besiūlių
plieno vamzdžių pramonei būtų padaryta papildoma žala. Komisija pažymi, kad pagal pagrindinio reglamento 9
straipsnio 4 dalį antidempingo muito suma negali viršyti dempingo skirtumo, o šiuo atveju nustatytas 8,1 %
dempingo skirtumas.

(46)

Pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 585/2012 1 straipsnio 2 dalies lentelėje esantis įrašas „LLC Interpipe Niko Tube“ ir
„OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)“ pakeičiamas taip:

„„LLC Interpipe Niko Tube“ ir „OJSC Interpipe Nizhned
neprovsky

8,1 %

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)“

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

A743“
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1296
2019 m. liepos 31 d.
kuriuo remiamas biologinės saugos ir saugumo stiprinimas Ukrainoje laikantis Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį
priemonių neplatinimo įgyvendinimo
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu
strategiją, kurios II skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių sąrašas. Tokių priemonių reikia imtis
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina tą strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, visų pirma teikdama
finansinius išteklius daugiašalių institucijų vykdomiems konkretiems projektams remti, valstybėms teikdama
techninę pagalbą ir su jomis dalydamasi patirtimi plataus spektro neplatinimo priemonių srityje bei stiprindama
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) vaidmenį;

(3)

2004 m. balandžio 28 d. JT ST priėmė Rezoliuciją 1540 (2004) (toliau – JT ST rezoliucija 1540 (2004)) – pirmą
tarptautinį dokumentą, kuriame integruotai ir išsamiai nagrinėjami su masinio naikinimo ginklais, jų siuntimo į
taikinį priemonėmis ir atitinkamomis medžiagomis susiję klausimai. JT ST rezoliucijoje 1540 (2004) visoms
valstybėms nustatyti saistantys įpareigojimai, kuriais siekiama užkirsti kelią nevalstybiniams subjektams įsigyti
tokių ginklų ir su jais susijusių medžiagų bei juos nuo to atgrasyti. JT ST taip pat nusprendė, kad visos valstybės
turi imtis veiksmingų priemonių ir užtikrinti jų vykdymą, kad įdiegtų vidaus kontrolę siekiant užkirsti kelią
branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimui, be kita ko, įdiegdamos
tinkamą susijusių medžiagų kontrolę;

(4)

2017 m. gegužės 11 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/809 (1), kuriuo remiamas JT ST rezoliucijos 1540
(2004) įgyvendinimas. Techninis veiklos pagal Sprendimą (BUSP) 2017/809 įgyvendinimas yra patikėtas JT
nusiginklavimo reikalų biurui (toliau – UNODA) bendradarbiaujant su atitinkamomis regioninėmis tarptautinėmis
organizacijomis, ypač su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO);

(5)

2017 m. liepos 11 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1252 (2), kuriuo remiamas cheminės saugos ir
saugumo stiprinimas Ukrainoje laikantis JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo. Techninis veiklos pagal
Sprendimą (BUSP) 2017/1252 įgyvendinimas yra patikėtas ESBO sekretoriatui;

(6)

visuotinis Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos (toliau – BTWC) ir JT ST rezoliucijos 1540 (2004) laikymasis
ir visiškas jų įgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių Ukrainos prioritetų masinio naikinimo ginklų neplatinimo
srityje;

(1) 2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/809, kuriuo remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540
(2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimas (OL L 121, 2017 5 12, p. 39).
(2) 2017 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1252, kuriuo remiamas cheminės saugos ir saugumo stiprinimas Ukrainoje
laikantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių
neplatinimo įgyvendinimo (OL L 179, 2017 7 12, p. 8).
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(7)

2014 m. kovo 21 d. ir birželio 27 d. Sąjunga ir Ukraina pasirašė Asociacijos susitarimą (1), kuriame numatytas,
inter alia, paspartintas Ukrainos teisės aktų derinimas su atitinkamais Sąjungos teisės aktais, įskaitant teisės aktus,
susijusius su kliūčių, trukdančių Ukrainoje visapusiškai įgyvendinti JT ST rezoliuciją 1540 (2004), pašalinimu. ES
ir Ukrainos asociacijos susitarimo dalys buvo laikinai taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d. ES ir Ukrainos
asociacijos susitarimas įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d.;

(8)

pagal Ukrainos vyriausybės ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo 2018–2020 m. veiksmų planą
Ukraina įsipareigojo parengti ir patobulinti reglamentus ir mechanizmus biologinės saugos ir saugumo srityje
laikydamasi savo įsipareigojimų pagal BTWC ir JT ST rezoliuciją 1540 (2004), taip pat pagal tarptautines normas
ir standartus, ir ypač atitinkamų ES teisės aktų;

(9)

šiame kontekste ESBO sekretoriatas, glaudžiai bendradarbiaudamas su kompetentingomis Ukrainos valdžios
institucijomis, parengė tris projektų pasiūlymus, kuriais siekiama stiprinti bendrą biologinę saugą ir saugumą
Ukrainoje;

(10)

ESBO sekretoriatui turėtų būti patikėtas projektų, vykdytinų pagal šį sprendimą, techninis įgyvendinimas;

(11)

projektai turėtų būti įgyvendinami laikantis atitinkamų Ukrainos vyriausybės ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo
įgyvendinimo 2018–2020 m. veiksmų plano nuostatų. Vykdant veiklą turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamą
gerąją praktiką ir patirtį, įgytą įgyvendinant Sprendimą (BUSP) 2017/1252;

(12)

ESBO sekretoriatas turėtų užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organiza
cijomis ir organais, pavyzdžiui, BTWC įgyvendinimo rėmimo padaliniu, JT ST komitetu, įsteigtu pagal JT ST
rezoliuciją 1540 (2004), Pasauline gyvūnų sveikatos organizacija (toliau – OIE) ir Visuotine partneryste kovai su
masinio naikinimo ginklų ir medžiagų plitimu. ESBO sekretoriatas taip pat turėtų užtikrinti iki šio sprendimo
priėmimo vykdytų projektų papildomumą ir sinergiją su atitinkamais Ukrainoje anksčiau vykdytais ir dabar
vykdomais projektais ir veikla, kuriuos rėmė (-ia) atskiros ES valstybės narės, ir su kitomis Sąjungos remiamomis
programomis šioje srityje, įskaitant Priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, ir ES cheminių,
biologinių, radioaktyvių bei branduolinių medžiagų rizikos mažinimo kompetencijos centrus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Kad būtų propaguojama taika ir saugumas, taip pat veiksmingas daugiašališkumas pasauliniu ir regioniniu
lygmenimis, Sąjunga siekia šių tikslų:
— stiprinti biologinę saugą ir saugumą Ukrainoje gerinant Ukrainos teisės aktų ir reglamentavimo bazę ir jos žmonių ir
gyvūnų sveikatos sistemas, taip pat didinant gyvybės mokslų srities mokslininkų informuotumą;
— remti veiksmingą daugiašališkumą regioniniu lygmeniu remiant ESBO veiksmus, kuriais siekiama didinti Ukrainos
kompetentingų institucijų pajėgumus biologinės saugos ir saugumo srityje, laikantis įpareigojimų pagal JT ST
rezoliuciją 1540 (2004) ir BTWC.
2.

Siekdama 1 dalyje nurodytų tikslų, Sąjunga vykdo šiuos projektus:

— galiojančių Ukrainos taisyklių biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje derinimas su tarptautiniais standartais;
— veterinarinio stebėjimo sistemos tvarumo su ypač pavojingais patogenais susijusių ligų atžvilgiu užtikrinimas
Ukrainoje;
— gyvybės mokslų srities mokslininkų informuotumo didinimas, jų švietimas ir mokymas biologinės saugos ir
biologinio saugumo srityje.
Išsamus aukščiau nurodytų projektų aprašymas išdėstytas priede.
(1) Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimas (OL L 161, 2014 5 29,
p. 3).
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2 straipsnis
1.
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – Vyriausiasis įgaliotinis) yra
atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą.
2.
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų techninį įgyvendinimą vykdo ESBO sekretoriatas. Jis vykdo šią užduotį
kontroliuojamas Vyriausiojo įgaliotinio. Šiuo tikslu Vyriausiasis įgaliotinis sudaro būtinus susitarimus su ESBO
sekretoriatu.
3 straipsnis
1.
1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra
1 913 900 EUR.
2.
Iš 1 dalyje nustatytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų
procedūrų ir taisyklių.
3.
Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai tvarkomos. Tuo tikslu ji sudaro finansavimo
susitarimą su ESBO sekretoriatu. Tame susitarime nustatoma, kad ESBO sekretoriatas turi užtikrinti Sąjungos įnašo
matomumą, atsižvelgiant į to įnašo dydį.
4.
Įsigaliojus šiam sprendimui, Komisija stengiasi kuo greičiau sudaryti 3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą.
Komisija praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.
4 straipsnis
Vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikia šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, parengtą remiantis reguliariai rengiamomis
ESBO sekretoriato ataskaitomis. Taryba tų ataskaitų pagrindu atlieka įvertinimą. Komisija teikia informaciją dėl
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansinių aspektų.
5 straipsnis
1.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.
Šis sprendimas nustoja galioti praėjus 36 mėnesiams po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo
sudarymo dienos arba, jeigu per tą laikotarpį nebuvo sudarytas joks finansavimo susitarimas, praėjus šešiems mėnesiams
po šio sprendimo priėmimo dienos.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 31 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
T. TUPPURAINEN
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PRIEDAS

Biologinės saugos ir saugumo stiprinimas Ukrainoje laikantis JT ST rezoliucijos 1540 (2004)
1.

Bendroji informacija
Ukrainos teisės aktai, kuriais uždraudžiami biologiniai ginklai, yra išsamūs ir visapusiški. Tačiau žymi dalis šių
teisės aktų ir taisyklių yra pasenusi bei neatitinka tarptautinių normų ir standartų. Todėl juos reikia skubiai
peržiūrėti ir atnaujinti, kad jie labiau derėtų su atitinkamais pasauliniais standartais.
Ukrainoje nėra priimtas pamatinis įstatymas dėl biologinės saugos ir biologinio saugumo, kuriame apibūdinami
biologinės saugos ir biologinio saugumo sistemos sukūrimas ir tinkamas veikimas (pavyzdžiui, kuriuo būtų
teisiškai nustatyta centrinė vykdomoji įstaiga, sprendžianti biologinės saugos ir biologinio saugumo klausimus ir
atliekanti ekspertų ir stebėsenos funkcijas). Be to, šiuo metu neegzistuoja visapusiškas visų susijusių ministerijų,
agentūrų ir organizacijų, dirbančių su biologinėmis grėsmėmis susijusių ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir
reagavimo į jas srityje, bendradarbiavimas.
Taip pat nėra valstybės kontrolės, kaip laikomasi biologinio saugumo reikalavimų dirbant su biologiniais
veiksniais, mechanizmų. Nėra sukurtas ekonominės ir neekonominės veiklos subjektų, dirbančių su pavojingais
biologiniais veiksniais Ukrainos teritorijoje, registras. Be to, tie su pavojingais biologiniais veiksniais dirbantys
subjektai pagal įstatymą neprivalo turėti atitinkamų leidimų. Panaikinus leidimų sistemą iš tiesų susidarė situacija,
kai nebėra teikiamos ataskaitos ir nekontroliuojama tai, kaip laikomasi biologinės saugos ir biologinio saugumo
reikalavimų mikrobiologinėse laboratorijose; tikrasis pastarųjų skaičius yra nežinomas. Norminamasis
dokumentas, kuriame buvo reglamentuojama pavojingų biologinių medžiagų apskaita, transportavimas,
saugojimas ir perdavimas, buvo panaikintas. Taikytinuose dokumentuose skiriama mažai dėmesio kitiems
biologinio saugumo aspektams, pavyzdžiui, darbuotojų patikimumo patikrai ir konfidencialios informacijos
apsaugai.
Atsižvelgiant į žemės ūkio gamybos, biologinės gamybos, transporto ir išorės prekybos santykių srityse augimo
tempą šiuolaikiniame pasaulyje, žmonių medicina ir veterinarija susiduria su daug problemų, konkrečiai susijusių
su biologinių medžiagų, visų pirma žmonėms ir gyvūnams būdingų infekcinių ir parazitinių ligų, platinimo
rizika.
Šiuo metu pagrindinės grėsmės biologiniam saugumui ir aprūpinimui maistu Ukrainoje yra susijusios su afrikiniu
kiaulių maru, paukščių gripu, snukio ir nagų liga bei daugeliui vaistų atspariais bakteriniais patogenais. Esama
natūralių vietos lygmens pavojų, kad gali įvykti juodligės, pasiutligės, klasikinio kiaulių maro ir tuliaremijos
protrūkiai. Maisto ir biologinio saugumo užtikrinimas yra opus klausimas, kurio neįmanoma išspręsti netaikant
patikimų stebėsenos, prognozavimo bei ankstyvojo atsirandančių ir ekonominiu požiūriu reikšmingų gyvūnų
infekcijos, įskaitant zoonozines infekcijas, diagnozavimo priemonių. Biologinį saugumą ir aprūpinimą maistu
Ukrainoje galima spręsti tik į veterinariją ir žmonių mediciną ir diagnostiką integravus pagrindinius mokslinius
tyrimus genetikos ir molekulinių biotechnologijų srityje.
Daugumos Ukrainos gyvybės mokslų laboratorijų darbuotojai yra patyrę dirbant su pavojingomis biologinėmis
medžiagomis. Tačiau laboratorijose labai retai taikomi šiuolaikiniai biologinės saugos ir biologinio saugumo
principai ir metodai, šiuolaikinė technika bei praktika, ir su šiuolaikine praktika susiję elgesio kodeksai. Daugelyje
gyvybės mokslų laboratorijų yra nedaug šiuolaikinės įrangos, tačiau dėl mokymo tokios įrangos eksploatavimo
srityje stygiaus laboratorijų darbuotojai jos nenaudoja arba ją naudoja netinkamai. Be to, esama kai kurių
kategorijų gyvybės mokslų srities mokslininkams skirta pažengusio lygio mokymo sistema neapima visų tinkamų
biologinės saugos ir biologinio saugumo klausimų. Visi šie veiksniai gali nulemti mažesnį laboratorijų, kuriose
dirbama su pavojingomis biologinėmis medžiagomis, biologinės saugos ir biologinio saugumo lygį.
Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, ESBO parengė tris projektus, kuriais siekiama sustiprinti bendrą biologinę
saugą ir saugumą Ukrainoje. Šie projektai buvo parengti bendradarbiaujant su atitinkamomis Ukrainos valdžios
institucijomis. Visi projektai būtų įgyvendinti laikantis atitinkamų Ukrainos vyriausybės ES ir Ukrainos asociacijos
susitarimo įgyvendinimo veiksmų plano nuostatų.
Projektai taip pat būtų įgyvendinami atsižvelgiant į atitinkamą gerąją praktiką ir patirtį, įgytą įgyvendinant
Sprendimą (BUSP) 2017/1252, kuriuo remiamas cheminės saugos ir saugumo stiprinimas Ukrainoje.
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Tikslas
Bendras šio sprendimo tikslas – remti ESBO projektus, kuriais siekiama stiprinti biologinę saugą ir saugumą
Ukrainoje laikantis Ukrainos įpareigojimų pagal BTWC ir JT ST rezoliuciją 1540 (2004), taip pat vadovaujantis ES
ir Ukrainos asociacijos susitarimu.

3.

Projektų aprašymas

3.1.

Galiojančių Ukrainos taisyklių biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje derinimas su tarptautiniais
standartais

3.1.1. Projekto tikslas
— Gerinti Ukrainos teisės aktų ir reglamentavimo bazę biologinės saugos ir saugumo srityje, laikantis
įpareigojimų pagal JT ST rezoliuciją 1540 (2004), būtent tinkamų veiksmingų įstatymų, kuriais draudžiama
nevalstybiniams subjektams gaminti, įsigyti, turėti, kurti, transportuoti, perduoti ar naudoti biologinius
ginklus ir jų siuntimo į taikinį priemones, visų pirma terorizmo tikslais, priėmimas ir jų vykdymo
užtikrinimas.
3.1.2. Projekto aprašymas
— Konkrečios priemonės, susijusios su teisės aktų bei reglamentavimo patobulinimais biologinės saugos ir
biologinio saugumo srityje, kurios turi būti įgyvendintos prioriteto tvarka ir kurios bus tiesiogiai remiamos
pagal šį projektą apima:
— Ukrainos įstatymo dėl biologinės saugos ir biologinio saugumo projekto parengimą ir pateikimą Ukrainos
Aukščiausiajai Radai;
— Ukrainos ministrų kabineto rezoliucijos dėl klausimų, susijusių su biologinio saugumo ir biologinio
saugumo reikalavimų laikymosi su patogeniniais mikroorganizmais dirbančiose institucijose ir įstaigose
kontrole, reguliavimo parengimą ir priėmimą;
— biologinės saugos ir biologinio saugumo koncepcijos ir Ukrainos nacionalinio veiksmų plano dėl
reagavimo į pavojingų ir ypač pavojingų ligų protrūkius parengimą ir priėmimą, ypatingos svarbos infrast
ruktūros objektų, užtikrinančių tinkamą reagavimą į protrūkių riziką arba į pavojingų ir ypač pavojingų
ligų protrūkius, nustatymą;
— vienodos biologinės saugos sistemos Ukrainoje sukūrimą, taip pat biologinių medžiagų apsaugos nuo
atsitiktinio ar sąmoningo platinimo ir jų tinkamo ir saugaus saugojimo ir transportavimo, įskaitant jų
vidaus saugumą, planų nustatymą;
— visuomenės sveikatos ir veterinarijos sistemos reorganizavimą, kad ji atitiktų tarptautinius reikalavimus.
3.1.3. Numatomi projekto rezultatai
— Tobulinti Ukrainos biologinės saugos ir biologinio saugumo sistemą, stiprinant šios srities nacionalinę
teisėkūros ir reguliavimo sistemą;
— Skatinti įvairių agentūrų, atsakingų už biologinę saugą ir biologinį saugumą, bendradarbiavimą;
— Užtikrinti Ukrainos biologinės saugos ir biologinio saugumo sistemos tvarumą.
3.1.4. Projekto naudos gavėjai
— Sveikatos apsaugos ministerija.
3.2.

Veterinarinio stebėjimo sistemos tvarumo su ypač pavojingais patogenais susijusių ligų atžvilgiu užtikrinimas
Ukrainoje

3.2.1. Projekto tikslas
— Didinti biologinę saugą ir biologinį saugumą stiprinant žmonių ir gyvūnų sveikatos sistemą Ukrainoje,
laikantis įsipareigojimų pagal JT ST rezoliuciją 1540 (2004), ir, visų pirma, užtikrinant veiksmingų priemonių,
kuriomis būtų siekiama nustatyti vidaus kontrolę, siekiant užkirsti kelią biologinių ginklų ir jų siuntimo į
taikinį priemonių platinimui, be kita ko, nustatant tinkamą susijusių medžiagų kontrolę, vykdymą.
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3.2.2. Projekto aprašymas
— Veiksmingos žmonių ir gyvūnų ligų stebėsenos įgyvendinimas įsteigiant bendro naudojimo centrą, kuriame
būtų nustatomos pasirinktų medžiagų sekos ir jos genetiškai apibūdinamos, o dalyvaujančios institucijos būtų
aprūpintos atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (AT-PGR) įrenginiais;
— Greitojo reagavimo priemonių ekstremaliųjų situacijų atveju nustatymas ir skubaus ypač pavojingų gyvūnų
ligų diagnozavimo užtikrinimas plėtojant AT-PGR grindžiamas diagnostikos priemones, skirtas PGR
grindžiamam pasirinktų sukėlėjų (paukščių gripo, Niukaslo ligos, daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės,
gumbelinės, tuliaremijos, afrikinio kiaulių maro, klasikinio kiaulių maro, snukio ir nagų ligos, bruceliozės,
daugeliui vaistų atsparių salmonelių ir juodligės sukėlėjų) aptikimui remiantis Ukrainoje sukurtais vidaus
protokolais;
— Saugaus patogenų, įskaitant zoonotinius, virusinius ir bakterinius patogenus, saugojimo laboratorijose ir
saugyklose plėtojimas, parengiant registracijos dokumentaciją AT-PGR grindžiamiems rinkiniams;
— Bandymų laboratorijų atitikties vertinimo vienodos techninės politikos parengimas, nacionalinio ir
tarptautinio pasitikėjimo užtikrinimas, sąlygų veiklos rezultatų ir skaidrumo tarpusavio pripažinimui
sudarymas bei informuotumo ir kompetencijos biologinės apsaugos srityje užtikrinimas;
— Pajėgumų stiprinimas su ypač pavojingais patogenais susijusių ligų molekulinės diagnostikos srityje.
3.2.3. Numatomi projekto rezultatai
— Nacionalinių stebėjimo ir prognozavimo veterinarijos srityje pajėgumų stiprinimas;
— Veiksmingų nacionalinių diagnostikos ir stebėjimo priemonių, grindžiamų AT-PGR ir izoterminėmis PGR
priemonėmis, plėtojimas (MTTP, patvirtinimas ir įgyvendinimas laboratorijose);
— Veiksmingos gyvūnų ligų (įskaitant zoonozines ligas) stebėsenos įgyvendinimas;
— Žmogiškųjų pajėgumų kūrimas su ypač pavojingais patogenais susijusių ligų molekulinės diagnostikos srityje
(PGR metodų laboratoriniai mokymai).
3.2.4. Projekto naudos gavėjai
— Ukrainos valstybinė maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnyba;
— Pagalbos gavėjas: Nacionalinis mokslinis centras „Eksperimentinės ir klinikinės veterinarijos institutas“
(Charkovas, Ukraina).
3.3.

Gyvybės mokslų srities mokslininkų informuotumo didinimas, jų švietimas ir mokymas biologinės saugos ir
biologinio saugumo srityje

3.3.1. Projekto tikslas
— Tobulinti biologinę saugą, saugumą ir bioetiką Ukrainoje didinant gyvybės mokslų srities mokslininkų
informuotumą biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje, laikantis įpareigojimų pagal JT ST
rezoliucija 1540 (2004), įskaitant veiksmingų vidaus priemonių, skirtų užkirsti kelią biologinių ginklų ir jų
siuntimo į taikinį priemonių platinimui, vykdymo užtikrinimą.
3.3.2. Projekto apibūdinimas
— Įvairių Ukrainos gyvybės mokslų srities institucijų instruktorių, kurie galės skleisti šiuolaikines žinias
biologinės saugos, biologinio saugumo ir bioetikos principų, geriausios laboratorinės praktikos ir metodų bei
metodikos, skirtų biologinės rizikos valdymui laboratorijose, srityse, komandos sukūrimas;
— Dabartinių išteklių tobulinimas, siekiant toliau skleisti žinias ir didinti gyvybės mokslų srities mokytojų,
studentų ir tyrėjų bei kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų informuotumą biologinės saugos, biologinio
saugumo ir bioetikos klausimais, visapusiškai atsižvelgiant į Ukrainos mokslo ir technologijų centro projektą
P633 „Švietimas ir informuotumo didinimas Ukrainoje“;
— Mokymo pajėgumų tvarumo po projekto užbaigimo užtikrinimas.
3.3.3. Numatomi projekto rezultatai
— Didesnis nacionalinių ir vietos suinteresuotųjų subjektų informuotumas biologinės saugos ir saugumo srityje;
— Didesnis gyvybės mokslų srities mokslininkų pajėgumas saugiai tvarkyti pavojingas biologines medžiagas;
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— Didesnis Ukrainos gyvybės mokslų srities mokslininkų pajėgumas sumažinti galimo netinkamo mokslinių
tyrimų metu naudojamų medžiagų ir įrangos naudojimo, taip pat netinkamo žinių ir rezultatų naudojimo
riziką;
— Tvirtos instruktorių grupės biologinės saugos ir biologinio saugumo klausimais, skirtos gyvybės mokslų srities
mokslininkams, sukūrimas;
— Geresni ir tvarūs ištekliai, skirti nuotolinei žinių sklaidai biologinės saugos, biologinio saugumo ir bioetikos
srityse.
3.4.

Projekto naudos gavėjai
— Sveikatos ministerija.

4.

Administracinė parama projektų įgyvendinimui
Specialus personalas ESBO sekretoriate ir ESBO projektų koordinatoriaus Ukrainoje biure koordinuos ir valdys
3 skirsnyje nurodytą projektinę veiklą, kad būtų toliau plėtojama Ukrainos partnerių bendradarbiavimo sistema,
įskaitant naujų aktualių projektų pasiūlymų ir nacionalinių priemonių rengimą.
Pagalbinis personalas vykdys šias užduotis:
— projektų valdymas visais projekto ciklo etapais;
— kasdienė projektų finansinė priežiūra;
— techninės ir teisinės patirties teikimas, parama vykdant didesnius viešuosius pirkimus, kitų tarptautinių
organizacijų įtraukimas, patvirtintų projektų rezultatų kokybės užtikrinimas bei kokybės kontrolė ir Europos
Sąjungos informavimas.

5.

Trukmė
Visa numatoma projektų trukmė – 36 mėnesiai.

6.

Techninio įgyvendinimo subjektas
Šio sprendimo techninis įgyvendinimas bus patikėtas ESBO sekretoriato Konfliktų prevencijos centrui ir ESBO
projektų koordinatoriui Ukrainoje. ESBO veiklą įgyvendins pagal šį sprendimą bendradarbiaudama su kitomis
tarptautinėmis organizacijomis ir agentūromis, visų pirma siekdama užtikrinti veiksmingą sinergiją ir išvengti
dubliavimosi.

7.

Ataskaitų teikimas
ESBO sekretoriatas rengs reguliarias ataskaitas ir ataskaitas užbaigus vykdyti kiekvieną apibūdintą veiksmą.
Galutinės ataskaitos turėtų būti pateiktos Europos Sąjungai ne vėliau kaip per šešias savaites nuo atitinkamo
veiksmo užbaigimo.

8.

Iniciatyvinis komitetas
Šių projektų iniciatyvinį komitetą sudarys Vyriausiojo įgaliotinio atstovas ir šio priedo 6 skirsnyje nurodyto
projektą įgyvendinančio subjekto atstovas. Iniciatyvinis komitetas reguliariai, bent kartą per 6 mėnesius, peržiūrės,
kaip įgyvendinamas šis sprendimas, be kita ko, pasitelkdamas elektronines ryšio priemones.

9.

Bendrų projekto išlaidų sąmata ir Europos Sąjungos finansinis įnašas
Bendros projektų išlaidos – 1 913 900 EUR.
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1297
2019 m. liepos 31 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2382, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir
gynybos koledžas (ESGK)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2016 m. gruodžio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2382 (1), kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir
gynybos koledžas (ESGK);

(2)

2018 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/712 (2), kuriuo ESGK pavedama sukurti Švietimo,
mokymo, vertinimo ir pratybų kibernetinėje srityje platformą, pažymint, kad reikia užtikrinti papildomumą su
kitomis Sąjungos pastangomis ir iniciatyvomis;

(3)

2018 m. lapkričio 6 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1655 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
(BUSP) 2016/2382 ir nustatoma orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m.
gruodžio 31 d.;

(4)

2018 m. rugsėjo 20 d. Politinis ir saugumo komitetas priėmė ES civilinio mokymo grupės kaip specialios sudėties
Krizių valdymo civilinių aspektų komiteto įgaliojimus;

(5)

2019 m. kovo 15 d. valstybės narės per ES civilinio mokymo grupės posėdį pareiškė apie Sąjungos finansinės
paramos civiliniams mokymo koordinatoriams poreikį;

(6)

2019 m. birželio 3 d. ESGK valdymo komitetas nusprendė, kad ESGK turėtų administruoti ir valdyti su civilinių
mokymo koordinatorių kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis susijusias išlaidas;

(7)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/2382 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo (BUSP) 2016/2382 4 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:
„j) remia Krizių valdymo civilinių aspektų komitetą ir ES civilinio mokymo grupę administruodamas ir valdydamas
su civilinių mokymo koordinatorių veikla susijusias kelionės ir apgyvendinimo išlaidas“.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 31 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
T. TUPPURAINEN

(1) 2016 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2382, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) ir
panaikinamas Sprendimas 2013/189/BUSP (OL L 352, 2016 12 23, p. 60).
(2) 2018 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/712, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2382, kuriuo
įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) (OL L 119, 2018 5 15, p. 37).
(3) 2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1655, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2382, kuriuo
įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) (OL L 276, 2018 11 7, p. 9).
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1298
2019 m. liepos 31 d.
kuriuo remiamas Afrikos, Kinijos ir Europos dialogas bei bendradarbiavimas ginklų ir šaudmenų
nukreipimo Afrikoje prevencijos srityje
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutartis dėl prekybos ginklais (SPG) įsigaliojo 2014 m. gruodžio 24 d.; visos valstybės narės yra šios sutarties
šalys. SPG siekiama nustatyti kuo aukštesnius bendrus tarptautinius standartus teisėtai prekybai įprastine
ginkluote reguliuoti, užkirsti kelią neteisėtai prekybai įprastine ginkluote ir ją panaikinti bei užkirsti kelią ginklų
nukreipimui;

(2)

2018 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė ES kovos su neteisėtais šaunamaisiais ginklais, šaulių ir lengvaisiais
ginklais ir jų šaudmenimis strategiją „Saugoti ginklus – ginti piliečius“ (toliau – Strategija). Pagrindinis Strategijos
tikslas – visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti 2001 m. JT veiksmų programą dėl neteisėtos prekybos šaulių ir
lengvaisiais ginklais visų aspektų prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo. Strategijoje teigiama, kad ES toliau
skatins atsakingą ir veiksmingą ginklų eksporto kontrolę ir kad ji toliau rems visuotinį SPG taikymą ir
įgyvendinimą. Strategijoje taip pat teigiama, kad ES toliau rems Afrikos Sąjungos ir atitinkamų regioninių
ekonominių bendrijų pastangas kovojant su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais ir jų šaudmenimis;

(3)

2017 m. sausio mėn. vykusios 28-os eilinės Afrikos Sąjungos asamblėjos sesijos metu buvo priimtos Afrikos
Sąjungos pagrindinės veiksmų gairės dėl praktinių veiksmų, skirtų iniciatyvai „Sudėkime ginklus Afrikoje iki
2020 m.“ įgyvendinti; jomis Afrikos Sąjungos valstybės narės įpareigojamos sustabdyti neteisėtą neteisėtų ginklų
srautą ir apyvartą, užkirsti galimybę sukilėliams / maištininkams įsigyti ginklų ir nutraukti ryšius su neteisėtų
ginklų tiekėjais ir gavėjais, be kita ko, nustatant draudimus, laikantis SPG;

(4)

savo 2016 m. liepos 18 d. išvadose dėl ES strategijos dėl Kinijos Taryba pritarė tam, kad būtų užmegztas
reguliarus ir reikšmingas ES dialogas su Kinija, kartu su valstybėmis narėmis siekiant didesnio bendro sutarimo
nusiginklavimo, masinio naikinimo ginklų neplatinimo, kovos su terorizmu, migracijos ir kibernetinio saugumo
klausimais;

(5)

2018 m. birželio 30 d. trečioje Jungtinių Tautų konferencijoje, skirtoje JT veiksmų programos dėl kovos su šaulių
ir lengvaisiais ginklais įgyvendinimo pažangai peržiūrėti, buvo priimtas baigiamasis dokumentas, kuriame
valstybės atnaujino savo įsipareigojimą užkirsti kelią šaulių ir lengvųjų ginklų nukreipimui ir kovoti su šiuo
reiškiniu. Valstybės pakartoja savo ketinimą toliau vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą ir stiprinti regioninį
bendradarbiavimą geriau koordinuojant veiksmus, konsultuojantis, keičiantis informacija ir vykdant operatyvinį
bendradarbiavimą, į šią veiklą įtraukiant atitinkamas regionines ir subregionines organizacijas, taip pat teisės
vykdymo užtikrinimo, sienų kontrolės bei eksporto ir importo licencijų išdavimo institucijas. Valstybės taip pat
įsipareigoja keistis patyrimu, įgyta patirtimi ir geriausia praktika šaulių ir lengvųjų ginklų eksporto, importo ir
tranzito kontrolės, įskaitant sertifikavimo procesus ir galutinio naudotojo sertifikatus, srityse ir visa tai pritaikyti
pagal valstybių nacionalines teisines sistemas ir saugumo reikalavimus;

(6)

Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. patvirtinama, kad siekiant daugelio darnaus vystymosi tikslų, be
kita ko, susijusių su taika, teisingumu ir tvirtomis institucijomis, skurdo mažinimu, ekonomikos augimu, sveikata,
lyčių lygybe ir saugiais miestais, būtina kovoti su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais. Atitinkamai
pagal darnaus vystymosi tikslų 16.4 uždavinį visos valstybės įsipareigojo labai sumažinti neteisėtus finansinius ir
ginklų srautus;
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(7)

2012 m. vasario 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/121/BUSP (1) dėl veiklos, kuria skatinamas ES, Kinijos ir
Afrikos dialogas ir bendradarbiavimas įprastinės ginkluotės kontrolės srityje, rėmimo. Tą projektą sėkmingai
įgyvendino organizacija „Saferworld“, tačiau tame sprendime nustatytiems tikslams pasiekti reikia dėti daugiau
pastangų šioje srityje;

(8)

nuo 2008 m. Taryba priėmė vienuolika sprendimų, kuriais laikantis SPG ir Tarybos bendrosios pozicijos
2008/944/BUSP (2) remiama informavimo apie atsakingą ginklų eksporto kontrolę veikla, tačiau bendradar
biavimas su Kinija šia tema buvo ribotas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Šio sprendimo tikslas – prisidėti prie ginklų ir šaudmenų nukreipimo Afrikoje prevencijos ir kovos su šiuo
reiškiniu.
2.

Pagal 1 dalį Sąjunga remia šiuos tikslus:

a) didinti suinteresuotųjų subjektų Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje informuotumą apie tai, kad neteisėtas ginklų, visų
pirma šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) ir jų šaudmenų srautas leidimo neturintiems subjektams labai prisideda prie
nesaugumo ir smurto paaštrėjimo įvairiose Afrikos dalyse, taip kenkiant socialinei sanglaudai, visuomenės saugumui,
socialinei ir ekonominei plėtrai bei veiksmingam valstybės institucijų veikimui;
b) skatinti atskaitomybę ir atsakomybę teisėtos prekybos ginklais atžvilgiu ir parodant suinteresuotiesiems subjektams
Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje, kaip veiksminga ginklų eksporto kontrolė gali prisidėti prie ginklų nukreipimo į
neteisėtą rinką rizikos mažinimo.
3.
Kad tie tikslai būtų pasiekti, šiuo sprendimu remiamas jungtinės nevyriausybinės Afrikos, Kinijos ir Europos
ekspertų darbo grupės įprastinės ginkluotės kontrolės klausimais (toliau – EDG) įsteigimas ir jos veiklos plėtojimas; šios
grupės pagrindinės užduotys bus didinti informuotumą ir dalyvavimą bei paskatinti politikos formuotojų bendruomenių
Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje veiksmus, taip pat stiprinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią
ginklų ir šaudmenų nukreipimui Afrikoje.
4.

Tikėtini šio sprendimo rezultatai yra šie:

a) geresnis ginklų nukreipimo ir netinkamo naudojimo poveikio supratimas Afrikoje, kurį užtikrintų Afrikos, Kinijos ir
Sąjungos tyrėjų ir akademinės bendruomenės narių atliekami bendri moksliniai tyrimai ir į veiksmus orientuota
analizė, kartu teikiant rekomendacijas dėl konkrečių projektų, kuriems pritartų Kinija;
b) didesnis suinteresuotųjų subjektų Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje informuotumas apie veiksmingos ginklų eksporto
kontrolės vaidmenį mažinant neteisėtų ginklų ir šaudmenų nukreipimo Afrikoje riziką ir su tuo susijusį neigiamą
poveikį;
c) didesnis Kinijos prisidėjimas prie atitinkamų tarptautinių ir regioninių iniciatyvų, įskaitant Afrikos Sąjungos iniciatyvą
„Sudėkime ginklus Afrikoje iki 2020 m.“ ir SPG įgyvendinimą;
d) šaulių ginklų kontrolės klausimo įtraukimas į Kinijos ir Afrikos bendradarbiavimo forumo (toliau – FOCAC) dialogo
darbotvarkę;
e) naujų forumų, suburiančių Afrikos, Kinijos ir Sąjungos vyriausybių, pilietinės visuomenės, verslo ir akademinės
bendruomenės ekspertus, padėsiančius teikti informaciją ES ir Kinijos aukšto lygio strateginiam dialogui, sukūrimas.
5.
Tiesioginiai projektų naudos gavėjai bus maždaug 500 politikos formuotojų Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje,
įskaitant nevyriausybines organizacijas, idėjų institutus, pramonės atstovus, vyriausybių pareigūnus, atsakingus už
įprastinės ginkluotės kontrolę, ir parlamentų narius. Netiesioginiai naudos gavėjai bus gyventojai, bendruomenės, grupės
ir asmenys Afrikoje, patiriantys neigiamas neteisėtų ginklų ir šaudmenų platinimo kontinente pasekmes.
6.

Išsamus projekto aprašymas pateikiamas šio sprendimo priede.

(1) 2012 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas 2012/121/BUSP dėl veiklos, kuria skatinamas ES, Kinijos ir Afrikos dialogas ir bendradar
biavimas įprastinės ginkluotės kontrolės srityje, rėmimo (OL L 54, 2012 2 28, p. 8).
(2) 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių
technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).
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2 straipsnis
1.
Už šio sprendimo įgyvendinimą yra atsakingas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo
politikai (toliau – Vyriausiasis įgaliotinis).
2.

1 straipsnyje nurodyto projekto techninį įgyvendinimą vykdo nevyriausybinė organizacija „Saferworld“.

3.
Organizacija „Saferworld“ savo užduotis vykdo prižiūrint Vyriausiajam įgaliotiniui. Tuo tikslu Vyriausiasis
įgaliotinis ir organizacija „Saferworld“ sudaro būtinus susitarimus.
3 straipsnis
1.
1 straipsnyje nurodytam Sąjungos finansuojamam projektui įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra
994 007 EUR.
2.
Iš 1 dalyje nustatytos orientacinės sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų
procedūrų ir taisyklių.
3.
Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tvarkomos tinkamai. Tuo tikslu ji ir organizacija
„Saferworld“ sudaro būtiną finansavimo susitarimą. Finansavimo susitarime numatoma, kad organizacija „Saferworld“
turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, atitinkantį jo dydį.
4.
3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą Komisija stengiasi sudaryti kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo. Ji
praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.
4 straipsnis
1.
Vyriausiasis įgaliotinis Tarybai teikia ataskaitas apie šio sprendimo įgyvendinimą remdamasis reguliariai kas tris
mėnesius rengiamomis organizacijos „Saferworld“ ataskaitomis. Remdamasi tomis ataskaitomis Taryba atlieka vertinimą.
2.

Komisija teikia ataskaitas, susijusias su 1 straipsnyje nurodyto projekto finansiniais aspektais.
5 straipsnis

1.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.
Šis sprendimas nustoja galioti praėjus 36 mėnesiams po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo
sudarymo datos. Tačiau jis nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams po jo įsigaliojimo dienos, jei per tą laikotarpį
nesudaromas joks susitarimas.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 31 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
T. TUPPURAINEN
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PRIEDAS
AFRIKOS, KINIJOS IR EUROPOS DIALOGAS IR BENDRADARBIAVIMAS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ NUKREIPIMO
AFRIKOJE PREVENCIJOS SRITYJE

1.

Projekto aprašymas ir veikla
Projektas bus sudarytas iš dviejų pagrindinių etapų; jie apibendrinami toliau išdėstytame 1.1 skirsnyje dėl EDG
įsteigimo ir 1.2 skirsnyje dėl informavimo veiklos, orientuotos į suinteresuotuosius subjektus Afrikoje, Kinijoje ir
Sąjungoje, propaguojant veiksmus, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią ginklų ir šaudmenų nukreipimui
Afrikoje.

1.1.

1 etapas. Jungtinės nevyriausybinės Afrikos, Kinijos ir Europos ekspertų darbo grupės ginklų ir šaudmenų
nukreipimo Afrikoje prevencijos klausimais įsteigimas ir veiklos plėtojimas

1.1.1. Tikslai
Įsteigti jungtinę nevyriausybinę Afrikos, Kinijos ir Europos ekspertų darbo grupę (toliau – EDG), suburiančią
Afrikos, Kinijos ir Sąjungos nevyriausybinio sektoriaus ekspertus, kurie vykdys informavimo veiklą, orientuotą į
suinteresuotuosius subjektus Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje, ir prisidės prie trišalio dialogo ir bendradarbiavimo
ginklų ir šaudmenų nukreipimo Afrikoje prevencijos srityje, siekiant:
a) atskleisti ginklų, ypač šaulių ir lengvųjų ginklų ir jų šaudmenų, nukreipimo Afrikoje žalą saugumui ir
socialinei bei ekonominei ir humanitarinei sritims ir parodyti, kokiais būdais geresnė ginklų perdavimo
kontrolė, be kita ko, pasiūlos pusėje, gali prisidėti prie ginklų, esančių leidimo neturinčių subjektų rankose,
nukreipimo rizikos mažinimo;
b) padėti teikti informaciją ES ir Kinijos aukšto lygio strateginiam dialogui, ypač bendradarbiavimo saugumo ir
ginklų kontrolės Afrikoje klausimais;
c) dalytis informacija, idėjomis, ekspertinėmis žiniomis ir moksliniais tyrimais grupės narių tarpusavyje ir vertinti
dabartinės politikos ir iniciatyvų veiksmingumą;
d) aktyviai bendrauti su valdžios sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais ir teikti jiems rekomendacijas. Afrikos,
Kinijos, Sąjungos ir valstybių narių pareigūnai bus paraginti stebėti EDG darbą ir prie jo prisidėti.

1.1.2. Veikla
Veikla, kuri turi būti remiama įgyvendinant 1 etapo užduotis, apims:
a) organizacijos „Saferworld“ atliekamą bendradarbiavimo su pagrindiniais valdžios sektoriaus, verslo sektoriaus,
pilietinės visuomenės organizacijų, akademinių įstaigų, daugiašalių agentūrų partneriais ir suinteresuotaisiais
subjektais, taip pat su regioniniais ir bendruomenių lygmens subjektais, kurie atliks labai svarbų vaidmenį
užtikrinant projekto sėkmę ir tvarumą, metodo parengimą ir plėtojimą;
b) remiantis pagal Sprendimą 2012/121/BUSP remiamo Sąjungos projekto pasiekimais: i) iki 20 parengiamųjų ir
tolesnės veiklos susitikimų Afrikoje, Kinijoje ir Europoje surengimą siekiant didinti informuotumą apie
projektą, įskaitant struktūrą ir tvarkaraštį, ir užtikrinti atitinkamų institucijų paramą; ii) pagrindinių Afrikos,
Kinijos ir Sąjungos ekspertų, kurie dalyvaus EDG veikloje, nustatymą; iii) išsamių darbo planų rengimą EDG
įsteigimo ir veikimo užtikrinimo tikslu; iv) projekto koordinavimo grupės sudarymą; v) grupės narių pareigų
atskyrimą ir paskirstymą ir vi) veiklos įgyvendinimo pažangos stebėseną ir vertinimą;
c) EDG trišaliam dialogui ir bendradarbiavimui remti sukūrimą. Tikimasi, kad EDG sudarys devyni šaulių ginklų
kontrolės ekspertai iš Afrikos, Kinijos ir Europos, kurie bus atrinkti iš idėjų institutų, mokslinių tyrimų centrų
ir akademinių įstaigų, pasirinkti atsižvelgiant į jų interesus, ekspertines žinias ir gebėjimą dalyvauti projekte;
d) EDG interneto svetainės, kuri veiks kaip EDG viešosios sąsajos interneto platforma, sukūrimą;
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e) tris EDG susitikimus (vieną Afrikoje, vieną Kinijoje ir vieną Europoje), siekiant sudaryti sąlygas EDG nariams ir
Afrikos, Kinijos ir Sąjungos bei valstybių narių pareigūnams bendrauti tarpusavyje ir drauge mokytis, taip pat
teikti rekomendacijas dėl informuotumo didinimo ir mokslinių tyrimų veiklos įgyvendinimo.
1.1.3. Rezultatai
EDG tampa sprendimu propaguojamo dialogo proceso pamatiniu pagrindu ir atlieka labai svarbų vaidmenį
suburiant šaulių ginklų kontrolės ekspertus iš Afrikos, Kinijos ir Europos, padedant įveikti atotrūkį tarp mokslinių
tyrimų ir politikos formuotojų bendruomenių ir užtikrinant veiksmingą projekto rezultatų perdavimą
vyriausybėms Afrikoje, Kinijoje, Europoje ir Sąjungos institucijoms.
1.2.

2 etapas. Informavimo veikla, orientuota į vyriausybinius suinteresuotuosius subjektus Afrikoje, Kinijoje ir
Sąjungoje, siekiant užkirsti kelią ginklų ir šaudmenų nukreipimui ir kovoti su neteisėtu jų laikymu, perdavimui ir
naudojimu Afrikoje.

1.2.1. Tikslai
a) Sumažinti ginklų ir šaudmenų nukreipimo Afrikos žemyne mastą, taip sumažinant grėsmę žmonių saugumui,
prisidėti prie taikios ir saugios aplinkos Afrikos piliečiams ir skatinti vystymąsi;
b) remti Afrikos valstybes įgyvendinant Afrikos Sąjungos pagrindines veiksmų gaires dėl praktinių veiksmų,
skirtų iniciatyvai „Sudėkime ginklus Afrikoje iki 2020 m.“ ir atitinkamas regioninių ekonominių bendrijų
strategijas;
c) skatinti sinergiją įgyvendinant kitas aktualias tarptautines ir regionines iniciatyvas, įskaitant SPG, JT veiksmų
programą dėl ŠLG ir JT šaunamųjų ginklų protokolą;
d) koordinuoti veiksmus ir užtikrinti sinergiją su atitinkamomis Sąjungos remiamomis iniciatyvomis Afrikoje,
įskaitant ES ginklų eksporto kontrolę ir SPG informavimo projektus, remiamus pagal Tarybos sprendimus
(BUSP) 2018/299 (1) ir (BUSP) 2018/101 (2), ir „Conflict Armament Research Ltd.“ (CAR) projektą iTrace,
remiamą Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2283 (3);
e) bendradarbiauti dėl daugiamečio teisinės peržiūros proceso, kuris šiuo metu vykdomas Kinijoje ir kurio
rezultatais remiantis bus priimtas naujas Eksporto kontrolės įstatymas;
f) remti šaulių ginklų kontrolę bendruomenės lygmeniu informuojant žmones vietos lygmeniu ir suteikiant jiems
galimybę pareikšti savo nuomonę ir pasiūlyti būdų, kaip sumažinti neteisėtų ginklų ir šaudmenų žalą
žmonėms;
g) remti Afrikos, Kinijos ir Sąjungos ekspertų bendrus mokslinius tyrimus ir į veiklą orientuotą analizę dėl
problemų, susijusių su ginklų ir šaudmenų nukreipimu ir netinkamu naudojimu Afrikoje, teikiant rekomen
dacijas dėl konkrečių veiksmų, kuriais būtų padedama reaguoti į su neteisėtais ginklais ir šaudmenimis
susijusią grėsmę ir ją mažinti. Tai, be kita ko, gali būti eksporto kontrolė, saugus ir saugumu grindžiamas
ginklų ir šaudmenų laikymas, ginklų ir šaudmenų pertekliaus sunaikinimas, ženklinimas, registravimas ir
atsekimas, įskaitant bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų misijomis, kurioms pavesta nustatyti ir atsekti
neteisėtus ginklus, ginklų embargo stebėsena bei vykdymo užtikrinimas ir keitimasis operatyvine informacija
siekiant suardyti neteisėtos prekybos ginklais tinklus.
1.2.2. Veikla
Veikla, kuri turi būti remiama įgyvendinant 2 etapo užduotis, apims:
a) du seminarus (vieną Afrikoje ir vieną Kinijoje) tema „Atskaitomybės ir atsakomybės prekybos ginklais
skatinimas ir ginklų bei šaudmenų nukreipimo leidimo neturintiems ir destabilizuojantiems subjektams
Afrikoje prevencija“, kurie bus surengti vadovaujant EDG, kurios nariai padės organizacijai „Saferworld“ ir taip
pat dalyvaus renginiuose;
b) informacinio dokumento „Kova su neteisėtų ginklų ir šaudmenų platinimu Afrikoje. Rekomendacijos Kinijos ir
Afrikos bendradarbiavimo forumui (FOCAC)“ rengimą ir platinimą, rengiantis 2021 m. FOCAC aukščiausiojo
lygio susitikimui;
(1) 2018 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/299 dėl Europos ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo nepriklausomų
mokslinių institutų tinklo, remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą, veiklos skatinimo
(OL L 56, 2018 2 28, p. 46).
(2) 2018 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/101 dėl veiksmingos ginklų eksporto kontrolės skatinimo (OL L 17, 2018 1 23,
p. 40).
(3) 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2283, kuriuo remiamas visuotinis pranešimų apie neteisėtus šaulių ir
lengvuosius ginklus bei kitus neteisėtus įprastinius ginklus ir šaudmenis, siekiant mažinti neteisėtos prekybos jais riziką, mechanizmas
(iTrace III) (OL L 328, 2017 12 12, p. 20).
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c) informacinio dokumento anglų ir kinų kalbomis „Neteisėtų ginklų ir šaudmenų platinimas Afrikoje. Ką
valstybės tiekėjos gali nuveikti, kad sumažintų nukreipimo riziką?“ rengimą ir platinimą;
d) tris EDG dešimties dienų trukmės apsilankymus vietoje tyrimų tikslais atrinktose trijose Afrikos šalyse, siekiant
išnagrinėti klausimus, susijusius su neteisėtų ginklų ir šaudmenų platinimu ir nekontroliuojamu judėjimu
(įskaitant nukreipimo nuo leidžiamų perdavimo ar laikymo būdų procesų sudėtingumą ir probleminius
tarpvalstybinius fenomenus (pavyzdžiui, galvijų vagystes), kuriuos skatina neteisėtų ginklų ir šaudmenų
platinimas);
e) trijų tyrimų dokumentų (kinų, anglų ir prancūzų kalbomis) dėl tyrimų vietoje rezultatų parengimą (šią užduotį
atliks EDG), kartu pateikiant rekomendacijas dėl praktinių veiksmų, kurių reikia imtis siekiant spręsti neteisėtų
ginklų ir šaudmenų problemą, ypatingą dėmesį skiriant ginklų tiekėjų Afrikoje, Kinijoje ir Sąjungoje
vaidmeniui mažinant nukreipimo riziką;
f) apie 20 dvišalių susitikimų su Afrikos, Kinijos ir valstybių narių pareigūnais siekiant dalytis EDG rekomenda
cijomis ir veiksmingai informuoti apie jas, didinti informuotumą apie bendradarbiavimo projektus ir politinį
suinteresuotumą jais oficialiu lygmeniu;
g) vienos mokslinių tyrimų ataskaitos (kinų, anglų ir prancūzų kalbomis) apie neteisėtų ginklų ir šaudmenų
platinimą Afrikoje, kurioje bus įvertintas dabartinių veiksmų veiksmingumas ir pateiktos rekomendacijos dėl
vykdytinų projektų, kurie padės geriau kovoti su neteisėtais ginklais ir šaudmenimis, taip sumažinant jų
žalingą poveikį ir prisidedant prie didesnės nacionalinės, regioninės ir tarptautinės taikos bei saugumo,
parengimą ir platinimą. Ataskaitoje ypatingas dėmesys bus skiriamas ginklų tiekėjų Afrikoje, Kinijoje ir
Sąjungoje vaidmeniui mažinant ginklų nukreipimo Afrikoje riziką;
h) vieno baigiamojo seminaro Kinijoje surengimą siekiant informuoti apie mokslinių tyrimų ir dialogo proceso
rezultatais grindžiamas rekomendacijas ir parodyti Afrikos, Kinijos, Sąjungos bei valstybių narių bendradar
biavimo ir dalyvavimo bendroje veikloje naudą, taip pat procesų, skirtų palaikyti dialogą ateityje, nustatymą.

1.2.3. Rezultatai
— Didesnis informuotumas, žinios ir supratimas apie 500 Afrikos, Kinijos ir Sąjungos politikos formuotojų
bendruomenės subjektų, įskaitant pareigūnus, atsakingus už įprastinės ginkluotės eksporto kontrolę,
mokslininkus, parlamentų narius, nevyriausybines organizacijas, pramonės atstovus ir žurnalistus, veiksnius,
prisidedančius prie paplitusio neteisėtų ginklų ir šaudmenų prieinamumo Afrikoje, pagrindinius klausimus ir
poveikį vietoje, valstybių ginklų tiekėjų vaidmenį ir atsakomybę mažinant ginklų nukreipimo perdavimo metu
riziką.
— 60 Afrikos, Kinijos ir Sąjungos bei valstybių narių pareigūnų ir pilietinės visuomenės subjektų geresnis
dialogas, sąveika ir bendradarbiavimas ginklų ir šaudmenų nukreipimo prevencijos ir kovos su šiuo reiškiniu
srityse, be kita ko, nustatant konkrečias Afrikos, Kinijos ir Sąjungos praktinio bendradarbiavimo sritis, kurios
padės sumažinti ginklų ir šaudmenų nukreipimą Afrikoje.
— Mažesnis ginklų ir šaudmenų nukreipimo leidimo neturintiems ir destabilizuojantiems subjektams Afrikoje
atvejų skaičius.
— Parama įgyvendinant Afrikos Sąjungos pagrindines veiksmų gaires dėl praktinių veiksmų, skirtų iniciatyvai
„Sudėkime ginklus Afrikoje iki 2020 m.“ ir JT kovos su neteisėtais ŠLG veiksmų programą.
— Didesnis nacionalinių normų ir taisyklių Afrikoje ir Kinijoje suderinamumas su tarptautiniais ginklų eksporto
kontrolės standartais, pavyzdžiui, SPG, siekiant sumažinti nukreipimo riziką prekybos ginklais metu.
— Ginklų kontrolės klausimo, kaip esminio atspirties taško siekiant stiprinti Afrikos ir Kinijos dialogą bei bendra
darbiavimą ginklų nukreipimo leidimo neturintiems ir destabilizuojantiems subjektams Afrikoje prevencijos
srityje, sugrąžinimas į FOCAC darbotvarkę.
— Neteisėtų ginklų ir šaudmenų problemos Afrikoje įrodymais grindžiamos analitinės medžiagos parengimas
remiantis Afrikos, Kinijos ir Sąjungos ekspertų bendrų tyrimų vietoje rezultatais; tai prisidės prie geresnio
visapusiško supratimo apie ginklų nukreipimą ir pakartotinį perdavimą leidimo neturintiems ir destabilizuo
jantiems subjektams Afrikoje ir suteiks tvirtesnį bendrą pagrindą Afrikai, Kinijai ir Sąjungai veiksmingiau
bendradarbiauti siekiant įveikti problemą.
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— Praktinių priemonių, kuriomis būtų reaguojama į su neteisėtų ginklų ir šaudmenų platinimu susijusias
grėsmes ir kolektyvinio bei tarptautinio bendradarbiavimu grindžiamo atsako poreikį, laikantis pagrindinių
tarptautinių ir regioninių įsipareigojimų bei politikos iniciatyvų, pavyzdžiui, JT kovos su neteisėtais ŠLG
veiksmų programos, Tarptautinio sekimo dokumento, Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., SPG,
Afrikos Sąjungos strategijos dėl šaulių ir lengvųjų ginklų neteisėto platinimo, judėjimo ir prekybos kontrolės,
2020 m. ES ir Kinijos strateginės bendradarbiavimo darbotvarkės, ES strategijos dėl Kinijos bei ES kovos su
neteisėtais šaunamaisiais ginklais, šaulių ir lengvaisiais ginklais ir jų šaudmenimis strategijos bei atitinkamų
regioninių ekonominių bendrijų strategijų ir veiksmų planų.
— Didesni Afrikos nacionalinių valdžios institucijų ir regioninių organizacijų gebėjimai nustatyti konkrečius
techninės pagalbos poreikius ir jų dialogui su Kinija ir ES tinkamų platformų nustatymas siekiant nukreipti
išteklius tokiems poreikiams patenkinti.
2.

Seminarų /praktinių seminarų ir atidarymo bei uždarymo renginių dalyviai ir vietos
Jei šio priedo tekste nenurodyta kitaip, organizacija „Saferworld“ pasiūlys galimus seminarų ir kitų renginių, kurie
numatyti pagal projektą, dalyvius ir vietas, kuriuos tada, konsultuodamasis su kompetentingais Tarybos organais,
tvirtins Vyriausiasis įgaliotinis.

3.

Lyčių aspektas
„Saferworld“ į strategiją ir veiklą, susijusią su šio projekto įgyvendinimu, integruos lyčių aspektą, kad moterys ir
vyrai vienodomis sąlygomis turėtų įtakos projektui, dalyvautų jame ir gautų iš jo naudos. „Saferworld“, kiek
įmanoma, skatins projekto partnerius siūlyti lyčių požiūriu mišrias delegacijas dalyvauti projektų veikloje ir
užtikrins, kad į visus seminarus ir mokomuosius apsilankymus būtų įtrauktas neteisėtų ginklų ir šaudmenų
poveikis skirtingoms lytims.

4.

Partneriai
Numatoma, kad pagrindiniai projekto partneriai bus Kinijos ginklų kontrolės ir nusiginklavimo asociacija ir
Saugumo mokslinių tyrimų ir informacijos centras (Kenija).

5.

Iniciatyvinis komitetas
Šio projekto iniciatyvinį komitetą sudarys po vieną Vyriausiojo įgaliotinio tarnybos, Komisijos ir „Saferworld“
atstovą. Iniciatyvinis komitetas peržiūrės šio sprendimo įgyvendinimą kartą per 6 mėnesius, be kita ko,
pasitelkdamas elektronines ryšio priemones.

6.

Ataskaitų teikimas
„Saferworld“ kas šešis mėnesius teiks aprašomąsias ataskaitas, kad apžvelgtų pažangą siekiant projekto rezultatų.
Per 6 mėnesius nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos „Saferworld“ taip pat pateiks metines aprašomąsias ir
finansines ataskaitas bei galutinę ataskaitą.

7.

Sąjungos matomumas ir galimybė gauti pagalbinę medžiagą
Vykdant projektą parengta medžiaga ir speciali interneto svetainė užtikrins Sąjungos matomumą, visų pirma
remiantis Europos Sąjungos išorės veiksmų komunikacijos ir matomumo vadovo logotipu ir grafine forma.
Sąjungos delegacijos turėtų dalyvauti renginiuose trečiosiose šalyse, kad būtų skatinama tolesnė politinė veikla ir
matomumas.
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1299
2019 m. liepos 31 d.
kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į
padėtį Libijoje
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į
padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

pagal Sprendimo (BUSP) 2015/1333 17 straipsnio 2 dalį Taryba peržiūrėjo to sprendimo II ir IV prieduose
pateiktus asmenų ir subjektų sąrašus;

(3)

iš Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II priedo turėtų būti išbrauktas įrašas apie vieną asmenį, o iš to sprendimo
IV priedo – įrašai apie du asmenis;

(4)

Sprendimas (BUSP) 2015/1333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 31 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
T. TUPPURAINEN

(1) OL L 206, 2015 8 1, p. 34.
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PRIEDAS

Sprendimas (BUSP) 2015/1333 iš dalies keičiamas taip:
1) II priedo („8 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas“) įrašas Nr. 1 (dėl ABDUSSALAM, Abdussalam
Mohammed) išbraukiamas iš A dalyje („Asmenys“) pateikto sąrašo;
2) IV priedo („9 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas“) įrašas Nr. 1 (dėl ABDUSSALAM, Abdussalam
Mohammed) ir įrašas Nr. 14 (dėl AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) išbraukiami iš A dalyje („Asmenys“)
pateikto sąrašo.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1300
2019 m. liepos 26 d.
dėl FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų Dianthus caryophyllus L. pateikimo rinkai
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5496)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų kalba)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio
1 dalies pirmąją pastraipą,
pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,
kadangi:
(1)

remiantis Direktyva 2001/18/EB, pateikti rinkai produktą, kurio sudėtyje yra genetiškai modifikuoto organizmo
arba genetiškai modifikuotų organizmų junginio, arba kuris iš jų sudarytas, galima tik gavus raštišką valstybės
narės kompetentingos institucijos, kuriai buvo pranešta apie to produkto pateikimą rinkai, sutikimą;

(2)

2013 m. spalio mėn. bendrovė „Suntory Holdings Limited“ (Osaka, Japonija) Nyderlandų kompetentingai
institucijai pateikė pranešimą apie FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų Dianthus caryophyllus L.
pateikimą rinkai;

(3)

pranešime pateikta informacija apie skintų FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų Dianthus
caryophyllus L. importą, platinimą ir mažmeninę prekybą;

(4)

pagal Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje nustatytą procedūrą Nyderlandų kompetentinga institucija parengė
vertinimo ataskaitą, kurioje padaryta išvada, kad, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, nėra priežasčių neduoti sutikimo
pateikti rinkai skintų FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų Dianthus caryophyllus L., skirtų naudoti
dekoratyviniais tikslais;

(5)

vertinimo ataskaita pateikta Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms; iš jų kai kurios
pareiškė prieštaraujančios tam, kad šis produktas būtų pateikiamas rinkai, o viena tam prieštaravo ir toliau;

(6)

2016 m. kovo 10 d. savo nuomonėje Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) padarė išvadą, kad nėra
mokslinio pagrindo manyti, jog skintų FLO-40685-2 linijos gvazdikų, skirtų naudoti dekoratyviniais tikslais,
importas, platinimas ir mažmeninė prekyba Sąjungoje darys nepageidaujamą poveikį žmonių sveikatai arba
aplinkai (2). Tarnyba taip pat nustatė, kad sutikimo turėtojo pateiktas stebėsenos planas yra priimtinas, atsi
žvelgiant į numatomą FLO-40685-2 linijos gvazdikų naudojimą;

(7)

išnagrinėjus Tarnybos nuomonę, kurioje buvo atsižvelgta į visą pranešimą, Nyderlandų kompetentingos
institucijos parengtą vertinimo ataskaitą, valstybių narių prieštaravimus ir pranešėjo pateiktą papildomą
informaciją, kad būtų galima atsakyti į valstybių narių prieštaravimus, nustatyta, kad nėra pagrindo manyti, jog
rinkai pateikti skinti FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuoti gvazdikai Dianthus caryophyllus L., naudojami,
kaip siūloma, dekoratyviniais tikslais, darys nepageidaujamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai;

(1) OL L 106, 2001 4 17, p. 1.
(2) EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2016 m. nuomonė. Mokslinė nuomonė „Scientific Opinion on a Part
C notification (reference C/NL/13/02) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation FLO-40685-2 cut
flowers with modified petal colour for ornamental use“. 2016 m. EFSA leidinys;14(4):4431, p. 18. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4431.
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(8)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (1) ir Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 65/2004 (2), FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotiems gvazdikams Dianthus caryophyllus L. turėtų būti
priskirtas unikalus identifikatorius;

(9)

atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, nebūtina nustatyti konkrečių numatyto produkto naudojimo sąlygų, susijusių
su produkto tvarkymu ar pakavimu ir konkrečių ekosistemų, aplinkos ar geografinių teritorijų apsauga;

(10)

produkto etiketėse turėtų būti nurodoma, kad skintų FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų
Dianthus caryophyllus L. negalima vartoti žmonėms arba gyvūnams ir auginti;

(11)

2016 m. gruodžio mėn. buvo patikrintas ir išbandytas FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų
Dianthus caryophyllus L. aptikimo metodas, kaip reikalaujama Direktyvos 2001/18/EB III B priedo D dalies 12
punkte;

(12)

pagal Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas nuomonės per komiteto pirmininko
nustatytą terminą nepateikė. Buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas pateikė jo projektą
toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sutikimas
1.
Nyderlandų kompetentinga institucija suteikia raštišką sutikimą pateikti rinkai 2 straipsnyje nurodytus FLO-406852 linijos genetiškai modifikuotus gvazdikus Dianthus caryophyllus L., apie kuriuos pranešė bendrovė „Suntory Holdings
Limited“ (Osaka, Japonija) (nuoroda C/NL/13/02).
2.
Sutikimas duodamas raštu, jame aiškiai nurodomi 3 ir 4 straipsniuose išdėstyti reikalavimai ir 2 straipsnio 3 dalyje
nurodytas unikalus identifikatorius.
3.
Sutikimas susijęs tik su skintų FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų Dianthus caryophyllus L. kaip
produkto pateikimu rinkai.
4.
Sutikimas suteikiamas vegetatyvinio dauginimosi būdu išvestiems FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų
gvazdikų Dianthus caryophyllus L. palikuonims.
5.

Sutikimas galioja 10 metų nuo jo išdavimo dienos.

2 straipsnis
Produktas
1.
Genetiškai modifikuotas organizmas, kurį numatoma pateikti rinkai, yra gvazdikai (Dianthus caryophyllus L.), kurių
žiedų spalva yra modifikuota, išvesti iš Dianthus caryophyllus L. ląstelių kultūros ir modifikuoti Agrobacterium tumefaciens
AGL0 atmaina įvedant vektorių pCGP1991 ir sukuriant liniją FLO-40685-2.
(1) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(2) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
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Genetiškai modifikuoti gvazdikai turi tokią DNR seką trijose kasetėse:
a) 1 kasetė
Petunijos dfr genas, koduojantis dihidroflavonolio-4-reduktazę (DFR), kuri yra pagrindinis antocianino biosintetinimo
proceso fermentas, įskaitant jo paties promotorių ir terminatorių.
b) 2 kasetė
Promotoriaus seka iš didžiojo žioveinio chalkono sintazės geno, flavonoido-3′5′-hidroksilazės (f3′5′h) iš Viola
hortensis kDNR, koduojančio F3′5′H, kuris yra pagrindinis antocianino biosintetinimo proceso fermentas, ir termina
torius iš D8 petunijos geno, koduojančio numanomą fosfolipidus pernešantį baltymą.
Šios dvi kasetės buvo įterptos į augalo genomą, siekiant gauti pageidaujamą žiedo spalvą.
c) 3 kasetė
Žiedinio kopūsto mozaikos viruso 35S promotorius, 5′netransliuojamas regionas, kuris atitinka petunijos geną,
koduojantį chlorofilo a/b rišamąjį baltymą, iš Nicotiana tabacum išskirtas SuRB (als) genas, koduojantis acetolaktato
sintazės baltymo mutantą (ALS), dėl kurio atsiranda tolerancija sulfonilkarbamidui, įskaitant jo terminatorių. Šis
požymis naudotas kaip žymeklis transformantams atrinkti.
2.

Genetiškai modifikuoti gvazdikai turi intarpą arba jo dalį keturiuose lokusuose:

— 1 lokusas: viena T-DNR kopija, kurioje yra trys kasetės, ir nevisa T-DNR kopija, kurioje yra tik f3′5′h kasetė su
dešiniąja T-DNR riba. Dvi T-DNR kopijos yra atskirtos gvazdikų genominės DNR sritimi;
— 2 lokusas: vienas intarpas, kuriame yra D8 terminatorius ir dešinioji T-DNR riba;
— 3 lokusas: viena visa ir viena nevisa f3′5′h kasetės kopija, kuriose abiejose yra D8 terminatoriaus sekos ir dešiniosios
T-DNR ribos, išsidėsčiusios galas prie galo;
— 4 lokusas: nevisa als kasetės kopija ir kairioji T-DNR riba.
3.

Genetiškai modifikuotų gvazdikų unikalus identifikatorius yra FLO-4Ø685-2.

3 straipsnis
Pateikimo rinkai sąlygos
FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuoti gvazdikai Dianthus caryophyllus L. gali būti pateikiami rinkai laikantis šių
sąlygų:
a) genetiškai modifikuoti gvazdikai gali būti naudojami tik dekoratyviniais tikslais;
b) auginti genetiškai modifikuotų gvazdikų neleidžiama;
c) nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnyje išdėstytų konfidencialumo reikalavimų, genetiškai modifikuotų
gvazdikų aptikimo ir identifikavimo metodika, įskaitant metodikos specifiškumą atskleidžiančius bandymų duomenis,
kurią patvirtino Europos Sąjungos etaloninė laboratorija, viešai skelbiama tinklalapyje http://gmo-crl.jrc.ec.europa.
eu/valid-2001-18.htm;
d) nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnyje išdėstytų konfidencialumo reikalavimų, sutikimo turėtojas
valstybių narių kompetentingų institucijų ir tikrinimo tarnybų bei Sąjungos kontrolinių laboratorijų prašymu joms
pateikia produkto ar jo genetinės medžiagos teigiamus ir neigiamus kontrolinius mėginius arba turimą informacinę
medžiagą;
e) frazė „Šis produktas yra genetiškai modifikuotas organizmas“ arba „Šis produktas yra genetiškai modifikuotas
gvazdikas“ ir frazė „Neskirtas vartoti žmonėms ir gyvūnams, neskirtas auginti“ pateikiamos arba genetiškai
modifikuotų gvazdikų etiketėje, arba, jeigu tai iš anksto nesupakuoti produktai, lydraštyje.
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4 straipsnis
Stebėsena
1.
Sutikimo galiojimo laikotarpiu sutikimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas pranešime
pateikiamas stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, kurio paskirtis – patikrinti bet kokį nepagei
daujamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, atsirandantį dėl FLO-40685-2 linijos genetiškai modifikuotų gvazdikų
Dianthus caryophyllus L. tvarkymo ar naudojimo.
Stebėsenos planas paskelbtas [Nuoroda: internete paskelbtas planas].
2.
Sutikimo turėtojas ekonominės veiklos vykdytojus ir naudotojus tiesiogiai informuoja apie genetiškai modifikuotų
gvazdikų saugą, bendrąsias jų ypatybes ir stebėsenos sąlygas, įskaitant atitinkamas valdymo priemones, kurių reikia imtis
atsitiktinio dauginimosi atveju.
3.
Sutikimo turėtojas teikia Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms stebėsenos rezultatų metines
ataskaitas.
4.
Sutikimo turėtojas privalo galėti pateikti įrodymus Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms,
kad:
a) esami stebėsenos tinklai, įskaitant nacionalinius botanikos tyrimų tinklus ir augalų apsaugos tarnybas, nurodyti
pranešime pateiktame stebėsenos plane, renka informaciją, kurios reikia genetiškai modifikuotų gvazdikų stebėsenai
atlikti, ir
b) a punkte nurodyti esami stebėsenos tinklai sutiko pateikti tą informaciją sutikimo turėtojui iki stebėsenos ataskaitų
pateikimo pagal 3 dalį Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms dienos.
5 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1301
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo dėl leidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikti
rinkai pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3
arba kurie iš jų sudaryti, atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5499)
(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/327/ES (2) leista pateikti rinkai maisto produktus, kurių sudėtyje yra
genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, ir iš tų genetiškai
modifikuotų aliejinių rapsų pagamintus maisto produktus ir pašarus;

(2)

anksčiau Komisijos sprendimu 2007/232/EB (3) leista pateikti rinkai pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti. Į leidimą įtraukti produktai, kurių
sudėtyje yra aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal kitas paskirtis nei
maistui ir pašarams, išskyrus auginimą;

(3)

2016 m. gegužės 20 d. bendrovė „Bayer CropScience AG“ pateikė Komisijai prašymą pagal Reglamento (EB)
Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnį dėl leidimo pateikti rinkai Sprendime 2007/232/EB nurodytus produktus
pratęsimo;

(4)

2017 m. lapkričio 28 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius (4). Ji padarė išvadą, kad prašyme dėl leidimo pratęsimo
nepateikta duomenų, patvirtinančių naujus pavojus, pakitusį poveikį arba mokslinį netikrumą, dėl kurių
pasikeistų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 pirminio rizikos vertinimo išvados, kurias Tarnyba priėmė
2005 m. (5);

(5)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas,
išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB)
Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(6)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(7)

atsižvelgiant į šias aplinkybes turėtų būti pratęstas leidimas pateikti rinkai Sprendime 2007/232/EB nurodytus
maisto produktus;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2013 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai maisto produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 ×
Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, ar iš tų genetiškai modifikuotų organizmų pagamintus maisto produktus ir pašarus (OL L 175, 2013 6 27,
p. 57).
(3) 2007 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas 2007/232/EB dėl aliejinių rapsų produktų (Brassica napus L., Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 linijos),
genetiškai modifikuotų taip, kad būtų atsparūs herbicidui gliufosinat-amoniui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2001/18/EB (OL L 100, 2007 4 17, p. 20).
(4) EFSA GMO Panel 2017. Scientific opinion on the assessment of genetically modified oilseed rape MS8, RF3 and MS8 x RF3 for renewal of authori
sation under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-004). EFSA Journal 2017;15(11):5067.
(5) EFSA, 2005 m. Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the application
(Reference C/BE/96/01) for the placing on the market of glufosinate-tolerant hybrid oilseed rape Ms8 × Rf3, derived from genetically modified
parental lines (Ms8, Rf3), for import and processing for feed and industrial uses, under Part C of Directive 2001/18/EC from Bayer CropScience.
EFSA Journal 2005; 3(10):281, p. 23.
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(8)

2017 m. lapkričio 30 d. pareiškėjas „Bayer CropScience“ paprašė Komisijos į vieną leidimą sujungti aliejinių rapsų
Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 naudojimo paskirtis, įtrauktas į atnaujinimo prašymą, ir šių aliejinių rapsų naudojimo
paskirtis, nurodytas Įgyvendinimo sprendime 2013/327/ES. 2017 m. gruodžio 5 d. raštu Komisija pareiškėją
informavo, kad sujungimas įsigaliotų išplėtus Įgyvendinimo sprendimo 2013/327/ES taikymo sritį ir į ją įtraukus
produktus, dėl kurių 2016 m. gegužės 20 d. pateiktas atnaujinimo prašymas. Todėl pareiškėjui pranešta, kad dėl
sujungimo atnaujinimo prašyme nurodytiems produktams bus taikomos Įgyvendinimo sprendime 2013/327/EB
išdėstytos leidimo išdavimo sąlygos;

(9)

Komisija laikosi nuomonės, kad pareiškėjo prašymas, siekiant supaprastinimo, yra pagrįstas. Todėl Įgyvendinimo
sprendimas 2013/327/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jo taikymo sritį būtų įtraukti šiuo metu Sprendime
2007/232/EB nurodyti produktai;

(10)

2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu bendrovė „Bayer CropScience AG“ paprašė Komisijos, kad su visais leidimais
susijusios jos teisės ir prievolės būtų perduotos bendrovei „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“. 2018 m.
rugpjūčio 6 d. raštu bendrovė „BASF SE“ bendrovės „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ vardu patvirtino,
kad sutinka su šiuo perdavimu. Šis perdavimas turi įtakos Sprendimui 2007/232/EB ir Įgyvendinimo sprendimui
2013/327/ES;

(11)

aliejiniams rapsams Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 priskirtas unikalus identifikatorius pagal Komisijos reglamentą (EB)
Nr. 65/2004 (6). Tas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir toliau;

(12)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (7) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai tebebūtų naudojami atsižvelgiant į šiuo sprendimu suteiktą leidimą,
ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3, arba kurie
iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai neskirti auginti;

(13)

Įgyvendinimo sprendime 2013/327/ES nustatyto poveikio aplinkai stebėsenos plano iš dalies pakeisti nereikia,
nes jis iš esmės tapatus tam, kurį Tarnyba įvertino vykdydama su atnaujinimo prašymu susijusias procedūras;

(14)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(15)

Sprendimas 2007/232/EB turėtų būti panaikintas;

(16)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (8) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio
2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(17)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pakeitimai
1.

Įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES iš dalies keičiamas taip:

1) pavadinimas pakeičiamas taip:
„2013 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/327/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, kurių sudėtyje yra
genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3 arba kurie yra iš jų sudaryti, arba kurie iš jų pagaminti“;
(6) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
(7) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(8) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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2) 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra aliejinių rapsų ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6
ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra aliejinių rapsų ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6,
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
c) aliejinius rapsus ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, esančius produktuose, kurių
sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitas paskirtis nei nurodytosios a ir b punktuose,
išskyrus auginimą.“
3) 3 straipsnyje įterpiama nauja antra dalis:
„Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 2 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų
aliejinių rapsų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių
produktų pridedamuose dokumentuose.“
4) Įtraukiamas naujas 3 a straipsnis:
„3 a straipsnis
Aptikimo metodas
Aliejiniams rapsams ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 aptikti taikomas priedo d
punkte nustatytas metodas.“
5) 6 straipsnis pakeičiamas taip:
„6 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtoja – bendrovė „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja bendrovė „BASF SE“
(Vokietija)“
6) 8 straipsnis pakeičiamas taip:
„8 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas bendrovei „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Vokietija.“
2.

Įgyvendinimo sprendimo 2013/327/ES priedas iš dalies keičiamas taip:

1) a punktas pakeičiamas taip:
„a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“
Adresas:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos,

atstovaujama bendrovės „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germany.“
2) b punktas pakeičiamas taip:
„b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1) maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra aliejinių rapsų ACS-BNØØ5-8, ACSBNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
2) pašarai, kurių sudėtyje yra aliejinių rapsų ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6,
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
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3) aliejiniai rapsai ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6, esantys produktuose,
kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitas paskirtis nei nurodytosios 1 ir 2
punktuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 ir ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6,
kaip aprašyta prašyme, sintetina fosfinotricino acetiltrasferazės (PAT) baltymą, kuris suteikia atsparumą
veikliajai herbicido medžiagai amonio glufosinatui, ir barnazės (ACS-BNØØ5-8) bei barstar (ACS-BNØØ3-6)
baltymus, atsakingus atitinkamai už vyriškąjį sterilumą ir vaisingumo atstatymą.“
3) c punkte įterpiama nauja antra dalis:
„Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra b punkte nurodytų genetiškai modifikuotų aliejinių
rapsų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių
produktų pridedamuose dokumentuose.“
2 straipsnis
Panaikinimas
Sprendimas 2007/232/EB panaikinamas.
3 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas bendrovei „BASF SE“, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Vokietija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1302
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5501
(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2011 m. vasario 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Bayer CropScience
AG“ (toliau – pareiškėjas) Nyderlandų nacionalinei kompetentingai institucijai pateikė prašymą leisti pateikti rinkai
maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ir subkombinacijos LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jų sudaryti arba
pagaminti (toliau – prašymas). Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotos medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ir subkombinacijos LLCotton25 × MON 15985
arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitas paskirtis nei maistui ir pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

2011 m. balandžio 20 d. raštu pareiškėjui buvo pranešta, kad, atsižvelgiant į medvilnės GHB614 × LLCotton25 ×
MON 15985 reprodukcines savybes, subkombinacija LLCotton25 × MON 15985 turėtų būti pašalinta iš
paraiškos, kad ji būtų įvertinta atskirai. 2015 m. birželio 15 d. raštu pareiškėjas Europos maisto saugos tarnybai
(toliau – Tarnyba) pateikė atnaujintą prašymą, kuris apsiribojo tik maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir
pašarų, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba iš jos
pagaminti, pateikimu rinkai;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą buvo įtraukta
informacija apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II
priede nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose reikalaujama informacija.
Prašyme taip pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII
priedą;

(4)

2018 m. balandžio 20 d. Tarnyba pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (3) 6 ir
18 straipsnius. Tarnyba padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į prašymo turinį, genetiškai modifikuota medvilnė
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 yra tokia pat saugi kaip ir genetiškai nemodifikuotas komparatorius ir,
tikėtina, turi tokį patį poveikį mitybai kaip šis komparatorius;

(5)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas,
išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB)
Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(6)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on genetically Modified Organisms), 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically modified cotton
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011–94).
EFSA Journal 2018;16(4):5213, 27 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5213.
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(7)

atsižvelgiant į šias aplinkybes turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotos medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti;

(8)

2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu bendrovė „Bayer CropScience AG“ paprašė Komisijos, kad bendrovės „Bayer
CropScience AG“ teisės ir pareigos, susijusios su visais leidimais ir svarstomais prašymais dėl genetiškai
modifikuotų produktų, būtų perduotos bendrovei „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“. 2018 m.
rugpjūčio 6 d. raštu bendrovė BASF SE bendrovės „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ vardu patvirtino,
kad sutinka su šiuo perdavimu;

(9)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (4) šiuo sprendimu reglamentuojamai genetiškai modifikuotai
medvilnei GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius;

(10)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (5) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai būtų toliau naudojami atsižvelgiant į šiuo sprendimu suteiktą leidimą,
ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON
15985 arba kurie iš jos sudaryti, išskyrus maisto produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(11)

leidimo turėtojas turėtų pateikti metines veiklos, nurodytos poveikio aplinkai stebėsenos plane, vykdymo ir
rezultatų ataskaitas. Šiuos rezultatus reikėtų pateikti laikantis standartinių ataskaitų formos reikalavimų, išdėstytų
Komisijos sprendime 2009/770/EB (6);

(12)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba)
specialias naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų
vartojimo stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir
18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų
apsaugos sąlygas ar apribojimus;

(13)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(14)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (7) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio
2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(15)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius
Šio sprendimo priedo b punkte nurodytai genetiškai modifikuotai medvilnei (Gossypium hirsutum) GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985 priskiriamas unikalus identifikatorius BCS-GHØØ2–5 × ACS-GHØØ1–3 × MON-15985–7,
kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.
(4) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
(5) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(6) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(7) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985,
kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos
pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos
pagaminti, naudojamus pagal kitas paskirtis nei nurodytosios šio straipsnio a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „medvilnė“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytos genetiškai modifikuotos
medvilnės arba kurie iš jos sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių
produktų pridedamuose dokumentuose.
4 straipsnis
Aptikimo metodas
1 straipsnyje nurodytai genetiškai modifikuotai medvilnei aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.
5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsenos planas
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.
6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.
7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtojas – bendrovė „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ (JAV), kuriai atstovauja bendrovė BASF SE
(Vokietija).
8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
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9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas bendrovei BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Vokietija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: bendrovė „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“
Adresas:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Jungtinės Amerikos Valstijos,

kuriai atstovauja bendrovė BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Vokietija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1. maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON
15985, kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti;
2. pašarai, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba iš jos
pagaminti;
3. produktai, kurių sudėtyje yra medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 arba kurie iš jos sudaryti,
naudojami pagal kitas paskirtis nei nurodytosios 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuota medvilnė GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, kaip aprašyta prašyme, sintetina 2mEPSPS
baltymą, kuris suteikia atsparumą herbicidams, kurių sudėtyje yra glifosato, PAT baltymą, kuris suteikia atsparumą
amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams, Cry1Ac ir Cry2Ab2 baltymus, kurie apsaugo nuo tam
tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų. Be to, uidA genas, koduojantis GUS baltymą, nptII genas, kuris suteikia atsparumą
kanamicinui ir neomicinui, ir aadA genas, kuris suteikia atsparumą spektinomicinui ir streptomicinui, buvo
naudojami kaip atrankos žymenys.
c) Ženklinimas
1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „medvilnė“.
2. Produktų, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytos medvilnės GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 arba kurie iš
jos sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų
pridedamuose dokumentuose įrašomi žodžiai „neskirta auginti“.
d) Aptikimo metodas
1. Konkretaus įvykio kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi medvilnei GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
aptikti – tai metodai, patvirtinti medvilnės modifikacijoms BCS-GHØØ2–5, ACS-GHØØ1–3 ir MON-15985–7.
Aptikimo metodai buvo patvirtinti genominei DNR, ekstrahuotai iš mevilnės BCS-GHØØ2–5, ACS-GHØØ1–3 ir
MON-15985–7 lapų.
2. Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.
jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3. Etaloninė medžiaga: AOCS 1108-A5 (dėl BCS-GHØØ2–5), AOCS 0306-E2 (dėl ACS-GHØØ1–3) ir AOCS 0804-D
(MON-15985–7) pateikta American Oil Chemists' Society (AOCS) tinklalapyje https://www.aocs.org/crm.
e) Unikalus identifikatorius
BCS-GHØØ2–5 × ACS-GHØØ1–3 × MON-15985–7
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II
priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
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i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1303
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų 5307 (SYN-Ø53Ø7–1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5493)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2011 m. balandžio 7 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Syngenta Crop
Protection AG“ per savo susijusią bendrovę „Syngenta Crop Protection NV/SA“ pateikė Vokietijos nacionalinei
kompetentingai institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus,
kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 5307, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (toliau – prašymas).
Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 5307 arba
kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitas paskirtis nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija
apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II priede
nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose reikalaujama informacija. Prašyme taip
pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą;

(3)

2015 m. gegužės 5 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė nuomonę pagal Reglamento (EB)
Nr. 1829/2003 (3) 6 ir 18 straipsnius. Tarnyba negalėjo padaryti bendros išvados dėl kukurūzų 5307, nes buvo
pateiktas netinkamas 28-ių dienų baltymo eCry3.1Ab toksiškumo tyrimas;

(4)

2016 m. gruodžio 8 d. pareiškėjas pateikė naują 28-ių dienų baltymo eCry3.1Ab toksiškumo tyrimą;

(5)

2018 m. balandžio 11 d. Tarnyba paskelbė pareiškimą, kuriuo papildė savo mokslinę nuomonę (4), atsižvelgiant į
papildomą toksiškumo tyrimą. Tarnyba padarė išvadą, kad, kaip nustatyta pradinėje nuomonėje ir papildomame
toksiškumo tyrime, atsižvelgiant į prašymo turinį kukurūzai 5307 yra tokie pat saugūs ir maistingi kaip jų
tradicinis atitikmuo;

(6)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsul
tuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003
6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011–95) for
the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003
from Syngenta Crop Protection AG. EFSA Journal 2015;13(5):4083, 29 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4083
(4) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2018. Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on
application (EFSA-GMO-DE-2011–95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and
processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG taking into consideration an additional toxicological study.
EFSA Journal 2018;16(4):5233, 9 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5233
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(7)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(8)

atsižvelgiant į šias išvadas, turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų 5307, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti pagal prašyme nurodytas
paskirtis;

(9)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (5) genetiškai modifikuotiems kukurūzams 5307 turėtų būti
priskirtas unikalus identifikatorius;

(10)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (6) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai būtų naudojami atsižvelgiant į šiuo sprendimu suteiktą leidimą, ženklinant
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 5307 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto
produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai neskirti auginti;

(11)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir
rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos
reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (7);

(12)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba)
specialias naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų
vartojimo stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir
18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų
apsaugos sąlygas ir apribojimus;

(13)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(14)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies
c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti
pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims (8);

(15)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius
Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 5307 yra priskiriamas
unikalus identifikatorius SYN-Ø53Ø7–1, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.
(5) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
(6) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(7) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(8) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų, leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kuriuose yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1, kurie iš jų sudaryti ar
pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1 arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus pagal kitas paskirtis nei
nurodytosios šio straipsnio a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje
yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis
Aptikimo metodas
Kukurūzams SYN-Ø53Ø7–1 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsena
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia metines Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtoja – bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“ (Šveicarija), kuriai atstovauja bendrovė „Syngenta Crop
Protection NV/SA“ (Belgija).

8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
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9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas bendrovei „Syngenta Crop Protection NV/SA“, Avenue Louise, 489, 1050 Brussels, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“
Adresas:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Šveicarija,

kuriai atstovauja bendrovė „Syngenta Crop Protection NV/SA“, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1. maisto produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;
2. pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;
3. produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal kitas paskirtis
nei nurodytosios 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai SYN-Ø53Ø7–1, kaip aprašyta prašyme, sintetina eCry3.1Ab baltymą, kuris
kukurūzus padaro atsparius kai kuriems Coleoptera būrio kenkėjams, ir PMI baltymą, kuris naudotas kaip atrankos
žymuo.
c) Ženklinimas
1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.
2. Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kuriuose yra
kukurūzų SYN-Ø53Ø7–1 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1. Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįstas metodas, taikomas genetiškai modifikuotiems
kukurūzams SYN-Ø53Ø7–1 aptikti.
2. Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
3. Etaloninė medžiaga: AOCS 0411-C ir AOCS 0411-D pateikta American Oil ChemistsChemists' Society (AOCS)
tinklalapyje https://www.aocs.org/crm.
e) Unikalus identifikatorius
SYN-Ø53Ø7–1
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II
priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre]
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1304
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti
rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 (DP-ØØ4114–3), kurie
iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5491)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2014 m. lapkričio 27 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Pioneer Overseas
Corporation“ bendrovės „Pioneer Hi-Bred International Inc.“ (Jungtinės Amerikos Valstijos) vardu pateikė
Nyderlandų nacionalinei kompetentingai institucijai prašymą (toliau – prašymas). Prašymas pateiktas dėl maisto
produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114, kurie iš
jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai. Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių
sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitas
paskirtis nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija
apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II priede
nustatytų principų, ir jo išvados. Jame taip pat pateikta informacija, kurios reikalaujama pagal tos direktyvos III ir
IV priedus, ir poveikio aplinkai stebėsenos planas pagal tos direktyvos VII priedą.

(3)

2018 m. gegužės 24 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (3) 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą, kad, vertinant galimą poveikį žmonių ir
gyvūnų sveikatai ir aplinkai, prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 yra tokie pat saugūs kaip
genetiškai nemodifikuotas (-i) komparatorius (-iai) ir ištirtų genetiškai nemodifikuotų kontrolinių veislių
kukurūzai;

(4)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsul
tuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003
6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų 4114, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti pagal prašyme nurodytas
paskirtis;

(7)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (4) genetiškai modifikuotiems kukurūzams 4114 turėtų būti
priskirtas unikalus identifikatorius;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize
4114 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–123). EFSA Journal 2018;
16(5):5280, 25 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280
(4) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
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(8)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (5) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai būtų toliau naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu,
ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 arba kurie iš jų sudaryti,
išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(9)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir
rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos
reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (6);

(10)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus, specialias
naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų vartojimo
stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio
5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų apsaugos sąlygas
ir apribojimus;

(11)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(12)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (7) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio
2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(13)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius
Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 4114 yra priskiriamas
unikalus identifikatorius DP-ØØ4114–3, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų, leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114, kurie iš jų
sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus pagal
kitas paskirtis nei nurodytosios a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
(5) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(6) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(7) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 arba kurie
iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose
dokumentuose.
4 straipsnis
Aptikimo metodas
Genetiškai modifikuotiems kukurūzams 4114 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.
5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsena
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia metines Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.
6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.
7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtoja – bendrovė „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“ (Jungtinės Amerikos Valstijos), kuriai atstovauja
bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“ (Belgija).
8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas „Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, B-1040 Briuselis, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“
Adresas:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131–1014, JAV,

kuriai atstovauja „Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, 1040 Brussels, Belgija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1. maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114, kurie
iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
2. pašarai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
3. produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal
kitas paskirtis nei nurodytosios 1 ir 2 papunkčiuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 sintetina Cry1F (sutrumpinta versija), Cry34Ab1 ir Cry35Ab1 baltymus,
kurie apsaugo nuo konkrečių Lepidoptera ir Coleoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro
atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.
c) Ženklinimas
1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2. Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus šio priedo b punkto 1 papunktyje nurodytus produktus),
kuriuose yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 4114 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų
pridedamuose dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1. Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįstas metodas, taikomas genetiškai modifikuotiems
kukurūzams DP-ØØ4114–3 aptikti.
2. Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.
jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.
3. Etaloninė medžiaga: ERM®-BF439, pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje
https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.
e) Unikalus identifikatorius
DP-ØØ4114–3
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II
priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre]
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1305
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti
rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 ×
GA21 ir jų subkombinacijų Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ir MIR162 × 1507,
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5502)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2010 m. rugpjūčio 10 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Syngenta Crop
Protection AG“ per savo susijusią bendrovę „Syngenta Crop Protection NV/SA“ pateikė Vokietijos nacionalinei
kompetentingai institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus,
kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, kurie iš jų sudaryti arba
pagaminti (toliau – prašymas). Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal
kitas paskirtis nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija
apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II priede
nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose nustatyta būtina informacija. Prašyme
taip pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą;

(3)

2013 m. liepos 30 d. bendrovė „Syngenta“ išplėtė prašymo aprėptį į ją įtraukdama atskirų transformacijos įvykių
visas 10 subkombinacijų, iš kurių sudaryti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21;

(4)

2016 m. kovo 31 d. „Syngenta“ atnaujino prašymo aprėptį ir iš jos pašalino tas subkombinacijas, kurios įtrauktos
į kitų prašymų aprėptį: Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × GA21 ir MIR162 × GA21, kuriuos
leidžiama pateikti rinkai Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1685 (3), ir subkombinacijas Bt11 × 1507
× GA21, Bt11 × 1507 ir 1507 × GA21, kurias leidžiama pateikti rinkai Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES)
2017/1209 (4). Todėl prašymas apima subkombinacijas Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ir
MIR162 × 1507;

(5)

2018 m. liepos 11 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (5) 6 ir 18 straipsnius. Tarnyba padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į prašymo
aprėptį, prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 yra tokie pat saugūs
ir maistiniu požiūriu lygiaverčiai kaip ir jų genetiškai nemodifikuotas komparatorius. Dėl trijų subkombinacijų,

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) 2016 m. rugsėjo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1685, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje
yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis
modifikacijomis iš Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai
2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES ir 2011/894/ES (OL L 254, 2016 9 20, p. 22).
(4) 2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1209, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir iš dviejų, trijų ar keturių modifikacijų Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir
GA21 sudarytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, arba kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (OL L 173, 2017 7 6, p. 28).
(5) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize
Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 and three subcombinations independently of their origin, for food and feed uses under Regulation (EC)
No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2010-86). EFSA Journal 2018;16(7):5309.
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įtrauktų į prašymo aprėptį, Tarnyba padarė išvadą, kad tikėtina, kad jos yra tokios pat saugios kaip ir atskiros
genetinės modifikacijos Bt11, MIR162, 1507 ir GA21, kaip anksčiau įvertintos subkombinacijos ir kaip iš keturių
genetinių modifikacijų sudaryti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21;

(6)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis
su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio
4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(7)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(8)

atsižvelgiant į šias išvadas, turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir trijų kukurūzų subkombinacijų Bt11 × MIR162 ×
1507, MIR162 × 1507 × GA21 ir MIR162 × 1507, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti pagal
prašyme nurodytas paskirtis;

(9)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (6) kiekvienam šiuo sprendimu reglamentuojamam genetiškai
modifikuotam organizmui turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius;

(10)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (7) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai būtų toliau naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu,
ženklinant šiuos produktus, išskyrus maisto produktus, etiketėje reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai
neskirti auginti;

(11)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir
rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos
reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (8);

(12)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus, specialias
naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų vartojimo
stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio
5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų apsaugos sąlygas
ir apribojimus;

(13)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(14)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (9) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio
2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(15)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

(6) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
(7) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(8) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(9) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuoti organizmai ir unikalūs identifikatoriai
Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams yra priskiriami šie unikalūs identifi
katoriai, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004:
a) genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 priskiriamas unikalus identifi
katorius SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
b) genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × 1507 priskiriamas unikalus identifikatorius
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1;
c) genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MIR162 × 1507 × GA21 priskiriamas unikalus identifikatorius
SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
d) genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MIR162 ×1507 priskiriamas unikalus identifikatorius SYNIR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1.
2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų
kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš
jų pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus pagal kitas
paskirtis nei nurodytosios a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų
kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus, etiketėje ir prie tokių produktų
pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis
Aptikimo metodas
1 straipsnyje nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsena
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia metines Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.
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6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.
7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtoja – bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“ (Šveicarija), kuriai atstovauja bendrovė „Syngenta Crop
Protection NV/SA“ (Belgija).
8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas bendrovei „Syngenta Crop Protection NV/SA“, Avenue Louise, 489, 1050 Brussels, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: „Syngenta Crop Protection AG“
Adresas:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Šveicarija,

kuriai atstovauja bendrovė „Syngenta Crop Protection NV/SA“, 489, Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1) maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų
kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti;
2) pašarai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti
arba kurie iš jų pagaminti;
3) produktai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti,
naudojami pagal kitas paskirtis nei nurodytosios 1 ir 2 papunkčiuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai SYN-BTØ11-1 sintetina Cry1Ab baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera
būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems
herbicidams.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai SYN-IR162-4 sintetina Vip3Aa20 baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera
būrio kenkėjų, ir PMI baltymą, kuris buvo naudotas kaip atrankos žymuo.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai DAS-Ø15Ø7-1 sintetina Cry1F baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera
būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems
herbicidams.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-ØØØ21-9 sintetina mEPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius
glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams.
c) Ženklinimas
1) Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2) Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus šio priedo b punkto 1 papunktyje nurodytus produktus),
kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų
pridedamuose dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1) Konkretaus įvykio kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi kukurūzams Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 aptikti
– tai metodai, patvirtinti genetiškai modifikuotiems kukurūzams SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, DAS-Ø15Ø7-1 ir
MON-ØØØ21-9.
2) Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3) Etaloninė medžiaga: ERM®-BF412 (dėl SYN-BTØ11-1) ir ERM®-BF418 (dėl DAS-Ø15Ø7-1) pateikta Europos
Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/,
o AOCS 1208-A ir AOCS 0407-A (dėl SYN-IR162-4), AOCS 0407-A ir AOCS 0407-B (dėl MON-ØØØ21-9)
pateikta American Oil Chemists Society tinklalapyje https://www.aocs.org/crm#maize.
e) Unikalūs identifikatoriai
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1;
SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1.
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f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo
II priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1306
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas
pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603
(DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5503)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/703/EB (2) leista pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, kurių sudėtyje yra
genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (toliau –
kukurūzai 1507 × NK603). Tas leidimas apima ir kitų nei maistas ar pašarai produktų, kurių sudėtyje yra
kukurūzų 1507 × NK603 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai naudoti pagal tą pačią paskirtį, kaip ir bet
kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą;

(2)

2016 m. spalio 20 d. bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“ bendrovės „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“
vardu ir bendrovė „Dow AgroSciences Europe“ bendrovės „Dow AgroSciences LLC“ vardu pateikė Komisijai
bendrą prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius dėl to leidimo pratęsimo;

(3)

2018 m. liepos 25 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę (3) pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą, kad prašyme dėl leidimo pratęsimo
nepateikta duomenų, patvirtinančių naujus pavojus, pakitusį poveikį arba mokslinį netikrumą, dėl kurių
pasikeistų kukurūzų 1507 × NK603 pirminio rizikos vertinimo išvados, kurias Tarnyba priėmė 2006 m. (4);

(4)

2018 m. liepos 25 d. nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas,
išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB)
Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjų pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

atsižvelgiant į šias išvadas turėtų būti pratęstas leidimas pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, kurių sudėtyje
yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir produktus,
kurie iš jų sudaryti arba kurių sudėtyje jų yra, naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, išskyrus
auginimą;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/703/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba
pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 47).
(3) EFSA GMO grupės 2018 m. nuomonė. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 x NK603 for renewal of authori
sation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008). EFSA Journal 2018;16(7): 5347.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-05) for the placing on the
market of insect-protected and glufosinate and glyphosate-tolerant genetically modified maize 1507 x NK603, for food and feed uses, import and
processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Pioneer Hi-Bred and Mycogen Seeds. The EFSA Journal 2006;4(5): 355.
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(7)

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos bendrovė „Dow AgroSciences Europe“
2018 m. rugsėjo 13 d. raštu paprašė Komisijos, kad bendrovei „Dow AgroSciences LLC“ (JAV) Sąjungoje
atstovautų Prancūzijoje įsisteigusi bendrovė „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“. 2018 m. rugsėjo 7 d. raštu
bendrovė „Dow AgroSciences Distribution S.A.S“ patvirtino su tuo sutinkanti;

(8)

2018 m. spalio 12 d. raštu bendrovė „Dow AgroSciences LLC“ taip pat patvirtino sutinkanti, kad jai atstovautų
bendrovė „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“ ir patikslino, kad „Mycogen Seeds“ yra bendrovės „Dow
AgroSciences LLC“ patronuojamoji bendrovė;

(9)

pagal jos pirminį prašymą genetiškai modifikuotiems kukurūzams 1507 × NK603 priskirtas unikalus identifika
torius pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (5). Tas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir
toliau;

(10)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (6) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų 1507 × NK603 arba kurie iš jų sudaryti, būtų
toliau naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant tokius produktus, išskyrus maisto
produktus, etiketėje reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(11)

leidimo turėtojai turėtų pateikti bendras metines veiklos, nurodytos stebėsenos plane, vykdymo ir rezultatų
ataskaitas. Tie rezultatai turėtų būti pateikti pagal Komisijos sprendime 2009/770/EB (7) nustatytus reikalavimus;

(12)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir
18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba) specialias
naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų naudojimo
stebėsenos reikalavimus, ar specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų apsaugos sąlygas;

(13)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(14)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (8) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2
dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(15)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius
Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 1507 × NK603 yra
priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.
(5) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
(6) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(7) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(8) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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2 straipsnis
Leidimo pratęsimas
Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, pratęsiamas leidimas pateikti rinkai toliau išvardytus produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603,
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų
pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603 arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus
pagal kitas paskirtis nei nurodytosios šio straipsnio a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kuriuose yra
genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose
dokumentuose.

4 straipsnis
Aptikimo metodas
Genetiškai modifikuotiems kukurūzams 1507 × NK603 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsenos planas
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojai pateikia Komisijai bendras metines stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų
ataskaitas, parengtas pagal Sprendime 2009/770/EB nustatytą šabloną.

6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis
Leidimo turėtojai
1.

Leidimo turėtojai yra:

a) bendrovė „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“, JAV, atstovaujama bendrovės „Pioneer Overseas Corporation“, Belgija,
ir
b) bendrovė „Dow AgroSciences LLC“, JAV, atstovaujama bendrovės „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, Prancūzija.
2.
Abu leidimo turėtojai atsako už šiuo sprendimu ir Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 nustatytų leidimo turėtojų
pareigų vykdymą.
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8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
9 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas
a) bendrovei „Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Belgija, ir
b) bendrovei „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
Prancūzija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjai ir leidimo turėtojai:
Pavadinimas: bendrovė „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“
Adresas:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, JAV,

kuriai atstovauja bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, 1040 Brussels, Belgija;
ir
Pavadinimas: bendrovė „Dow AgroSciences LLC“
Adresas:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, JAV,

kuriai atstovauja bendrovė „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le
Bretonneux, Prancūzija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1) maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 ×
NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
2) pašarai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų
pagaminti;
3) produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603 arba kurie iš jų sudaryti,
naudojami pagal kitas paskirtis nei nurodytosios 1 ir 2 papunkčiuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × NK603 sintetina Cry1F geną, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera
būrio kenkėjų, pat geną, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams
ir cp4 epsps geną, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams.
c) Ženklinimas
1) Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2) Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus šio priedo b punkto 1 papunktyje nurodytus produktus),
kuriuose yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių
produktų pridedamuose dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1) Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi genetiškai modifikuotiems kukurūzams
DAS-Ø15Ø7-1 ir MON-ØØ6Ø3-6 aptikti, patvirtinti kukurūzams DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
2) Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.
jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.
3) Etaloninė medžiaga: ERM®-BF418 (skirta DAS-Ø15Ø7-1) ir ERM®-BF415 (skirta MON-ØØ6Ø3-6), pateikta
Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://ec.europa.eu/jrc/en/referencematerials/catalogue/.
e) Unikalus identifikatorius
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo
II priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
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h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (1) VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre]
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.

(1) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1307
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti
rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403 (MON-874Ø3–
1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5481)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2015 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Monsanto Europe S.
A./N.V.“ bendrovės „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos) vardu pateikė Belgijos nacionalinei
kompetentingai institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus,
kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (toliau –
prašymas). Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų
MON 87403 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitas paskirtis nei maistui ar pašarams,
išskyrus auginimą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija
apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II priede
nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose reikalaujama informacija. Prašyme taip
pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą;

(3)

2018 m. balandžio 26 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (3) 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą, kad, vertinant galimą poveikį žmonių ir
gyvūnų sveikatai ir aplinkai, prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 yra tokie pat saugūs
kaip jų tradicinis atitikmuo ir ištirtų genetiškai nemodifikuotų kontrolinių veislių kukurūzai;

(4)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsul
tuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003
6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

atsižvelgiant į šias išvadas, turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų MON 87403, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti pagal prašyme
nurodytas paskirtis;

(7)

2018 m. rugpjūčio 27 d. raštu bendrovė „Monsanto Europe N.V.“ pranešė Komisijai, kad bendrovė „Monsanto
Europe N.V.“ pakeitė savo teisinę formą, o pavadinimą pakeitė į „Bayer Agriculture BVBA“ (Belgija);

(8)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (4) genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 87403 turėtų būti
priskirtas unikalus identifikatorius;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize
MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE-2015–125).
EFSA Journal 2018;16(3):5225, 28 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5225
(4) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
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(9)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (5) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai būtų toliau naudojami atsižvelgiant į šiuo sprendimu suteiktą leidimą,
ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 87403 arba kurie iš jų sudaryti,
išskyrus maisto produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(10)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir
rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos
reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (6);

(11)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba)
specialias naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų
vartojimo stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir
18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų
apsaugos sąlygas ir apribojimus;

(12)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(13)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies
c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti
pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims (7);

(14)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius
Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87403 yra
priskiriamas unikalus identifikatorius MON-874Ø3–1 pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų, leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kuriuose yra kukurūzų MON-874Ø3–1, kurie iš jų sudaryti ar
pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-874Ø3–1, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-874Ø3–1 arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus pagal kitas paskirtis
nei nurodytosios šio straipsnio a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
(5) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(6) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(7) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje
yra kukurūzų MON-874Ø3–1 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.
4 straipsnis
Aptikimo metodas
Kukurūzams MON-874Ø3–1 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.
5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsena
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia metines Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.
6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.
7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtojas yra bendrovė „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama bendrovės „Bayer
Agriculture BVBA“ (Belgija).
8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: „Monsanto Company“
Adresas:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, JAV,

kuriai atstovauja bendrovė „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1. maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kuriuose yra kukurūzų MON-874Ø3–1, kurie iš jų sudaryti ar
pagaminti;
2. pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-874Ø3–1, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;
3. produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-874Ø3–1 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal kitas paskirtis
nei nurodytosios 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-874Ø3–1 buvo sukurti siekiant ankstyvojoje reprodukcinėje fazėje padidinti
burbuolių biomasę sintetinant AtHB17Δ113 baltymą (kurį koduoja genas iš Arabidopsis thaliana).
c) Ženklinimas
1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2. Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kuriuose yra
kukurūzų MON-874Ø3–1 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1. Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįstas metodas, taikomas genetiškai modifikuotiems
kukurūzams MON-874Ø3–1 aptikti.
2. Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, įteisintas sėkloms ir
paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.
3. Etaloninė medžiaga: AOCS 0216-A, pateikta American Oil Chemists Society (AOCS) tinklalapyje https://www.aocs.
org/crm.
e) Unikalus identifikatorius
MON-874Ø3–1
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II
priedą:
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre]
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1308
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti
rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87411 (MON-87411–
9), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5487)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. vasario 5 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Monsanto Europe N.
V.“ bendrovės „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos) vardu pateikė Nyderlandų nacionalinei
kompetentingai institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus,
kurių sudėtyje yra kukurūzų MON 87411, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (toliau – prašymas). Šis prašymas
taip pat pateiktas dėl produktų, kurie sudaryti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87411, pateikimo rinkai
naudoti pagal kitas paskirtis nei maistui ar pašarams kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija
apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II priede
nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose nustatyta būtina informacija. Prašyme
taip pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, nustatytas Direktyvos 2001/18/EB VII priede;

(3)

2018 m. liepos 2 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (3) 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą, kad, vertinant galimą poveikį žmonių ir
gyvūnų sveikatai ir aplinkai, prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87411 yra tokie pat saugūs
ir maistiniu požiūriu lygiaverčiai kaip jų tradicinis atitikmuo ir kaip ištirtų genetiškai nemodifikuotų kontrolinių
veislių kukurūzai;

(4)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsul
tuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003
6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

atsižvelgiant į šias išvadas, turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų kukurūzų MON 87411, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti pagal prašyme
nurodytas paskirtis;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) EFSA GMO Panel (EFSA Panel on genetically Modified Organisms), 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize
MON 87411 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2015–124).
EFSA Journal 2018; 16(6):5310, 29 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5310.
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(7)

2018 m. rugpjūčio 27 d. raštu bendrovė „Monsanto Europe N.V.“ pranešė Komisijai, kad bendrovė „Monsanto
Europe N.V.“ pakeitė savo teisinę formą, o pavadinimą pakeitė į „Bayer Agriculture BVBA“ (Belgija);

(8)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (4) genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON 87411 turėtų būti
priskirtas unikalus identifikatorius;

(9)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (5) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad šie produktai būtų naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 87411 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto
produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(10)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir
rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos
reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (6);

(11)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba)
specialias naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų
vartojimo stebėsenos reikalavimus, ar Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir
18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų
apsaugos sąlygas ir apribojimus;

(12)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(13)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (7) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio
2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(14)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87411 yra
priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87411–9, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.
(4) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
(5) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(6) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(7) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).

2019 8 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/87

2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kuriuose yra kukurūzų MON-87411–9, kurie iš jų sudaryti ar
pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-87411–9, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-87411–9 arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus pagal kitas paskirtis
nei nurodytosios šio straipsnio a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje
yra kukurūzų MON-87411–9 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis
Aptikimo metodas
Kukurūzams MON-87411–9 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsena
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia metines Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

6 straipsnis
Bendrijos registras
Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtoja – bendrovė „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama bendrovės „Bayer
Agriculture BVBA“ (Belgija).

8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
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9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: „Monsanto Company“
Adresas:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, JAV,

kuriai atstovauja bendrovė „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1. maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kuriuose yra kukurūzų MON-87411–9, kurie iš jų sudaryti ar
pagaminti;
2. pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-87411–9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
3. produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-87411–9 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami pagal kitas paskirtis
nei nurodytosios 1 ir 2 papunkčiuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-87411–9 sintetina CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius
herbicidams, kurių sudėtyje yra glifosato, Cry3Bb1 baltymą ir Dvnf7 dsRNR, kurie kukurūzus padaro atsparius
lapgraužiui (Diabrotica spp.).
c) Ženklinimas
1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.
2. Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus šio priedo b punkto 1 papunktyje nurodytus produktus),
kuriuose yra kukurūzų MON-87411–9 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose
dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1. Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįstas metodas, taikomas genetiškai modifikuotiems
kukurūzams MON 87411 aptikti.
2. Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.
3. Etaloninė medžiaga: AOCS 0215-B, pateikta American Oil Chemists Society (AOCS) tinklalapyje https://www.aocs.
org/crm.
e) Unikalus identifikatoriu:
MON-87411–9
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II
priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat
atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1309
2019 m. liepos 26 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti
rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87751 (MON-87751–7),
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5489)
(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

2014 m. rugsėjo 26 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Monsanto Europe S.
A./N.V.“ bendrovės „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos) vardu pateikė Nyderlandų nacionalinei
kompetentingai institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus,
kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87751, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (toliau –
prašymas). Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON
87751 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimo rinkai naudoti pagal kitas paskirtis nei maistui ar pašarams, išskyrus
auginimą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija
apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (2) II priede
nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose reikalaujama informacija. Prašyme taip
pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą;

(3)

2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (3) 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą, kad, vertinant galimą poveikį žmonių ir
gyvūnų sveikatai ir aplinkai, prašyme aprašytos genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 yra tokios pat saugios
ir maistiniu požiūriu lygiavertės kaip jų tradicinis atitikmuo ir kaip ištirtų genetiškai nemodifikuotų kontrolinių
veislių sojos;

(4)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė visus valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsul
tuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003
6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro
bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

atsižvelgiant į šias išvadas, turėtų būti leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai
modifikuotų sojų MON 87751, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti pagal prašyme nurodytas
paskirtis;

(7)

2018 m. rugpjūčio 27 d. raštu bendrovė „Monsanto Europe N.V.“ pranešė Komisijai, kad bendrovė „Monsanto
Europe N.V.“ pakeitė savo teisinę formą, o pavadinimą pakeitė į „Bayer Agriculture BVBA“ (Belgija);

(8)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (4) genetiškai modifikuotoms sojoms MON 87751 turėtų būti
priskirtas unikalus identifikatorius;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į
aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(3) EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on genetically Modified Organisms) 2018 m. nuomonė. Scientific opinion on the assessment of genetically
modified soybean MON 87751 for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–121). EFSA
Journal 2018; 16(8):5346, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346
(4) 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių
sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).
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(9)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių
ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003
13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (5) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau,
siekiant užtikrinti, kad tie produktai būtų toliau naudojami atsižvelgiant į šiuo sprendimu suteiktą leidimą,
ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87751 arba kurie iš jų sudaryti,
išskyrus maisto produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad jie neskirti auginti;

(10)

siekiant pateikti informacijos apie poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimą ir
rezultatus, leidimo turėtojas turėtų pateikti metines ataskaitas, parengtas laikantis standartinių ataskaitų formos
reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (6);

(11)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir
18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas specialias pateikimo rinkai sąlygas ar apribojimus ir (arba) specialias
naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai maisto produktų ir pašarų naudojimo
stebėsenos reikalavimus, ar specialias konkrečių ekosistemų (aplinkos) arba geografinių regionų apsaugos sąlygas;

(12)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai
modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje;

(13)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (7) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio
2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą
turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(14)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą
terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apelia
ciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius
Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 65/2004, genetiškai modifikuotoms sojoms (Glycine max (L.) Merr.) MON 87751,
nurodytoms šio sprendimo priedo b punkte, priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87751–7.

2 straipsnis
Leidimas
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame
sprendime nurodytų sąlygų, leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:
a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7, kurie
iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
b) pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų
pagaminti;
c) produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7 arba kurie iš jų sudaryti, naudojamus
pagal kitas paskirtis nei nurodytosios a ir b punktuose, išskyrus auginimą.
(5) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18,
p. 24).
(6) 2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto
išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).
(7) 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvals
tybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).
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3 straipsnis
Ženklinimas
1.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „sojos“.
2.
Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje
yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose
dokumentuose.
4 straipsnis
Aptikimo metodas
Genetiškai modifikuotoms sojoms MON-87751–7 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.
5 straipsnis
Poveikio aplinkai stebėsena
1.
Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai
stebėsenos planas.
2.
Leidimo turėtojas pateikia Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines
ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.
6 straipsnis
Bendrijos registras
Priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnio 1 dalyje.
7 straipsnis
Leidimo turėtojas
Leidimo turėtojas yra bendrovė „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama bendrovės „Bayer
Agriculture BVBA“ (Belgija).
8 straipsnis
Galiojimas
Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.
9 straipsnis
Adresatas
Šis sprendimas skirtas bendrovei „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 26 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys
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PRIEDAS

a) Pareiškėjas ir leidimo turėtojas
Pavadinimas: bendrovė „Monsanto Company“
Adresas:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, JAV,

kuriai atstovauja bendrovė „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija.
b) Produktų paskirtis ir specifikacija
1. maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7,
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;
2. pašarai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų
pagaminti;
3. produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7 arba kurie iš jų sudaryti, naudojami
pagal kitas paskirtis nei nurodytosios 1 ir 2 papunkčiuose, išskyrus auginimą.
Genetiškai modifikuotos sojos MON-87751–7 buvo sukurtos, kad būtų atsparios tam tikriems Lepidoptera būrio
kenkėjams sintetinant cry1A.105 ir cry2Ab2 genus.
c) Ženklinimas
1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB)
Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „sojos“.
2. Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus šio priedo b punkto 1 papunktyje nurodytus produktus),
kuriuose yra genetiškai modifikuotų sojų MON-87751–7 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų
pridedamuose dokumentuose.
d) Aptikimo metodas
1. Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi genetiškai modifikuotoms sojoms MON87751–7 aptikti.
2. Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.
jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3. Etaloninė medžiaga: AOCS 0215-A, pateikta American Oil Chemists Society (AOCS) tinklalapyje https://www.aocs.
org/crm.
e) Unikalus identifikatorius
MON-87751–7
f) Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II
priedą
[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
g) Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai
Nereikalaujama.
h) Poveikio aplinkai stebėsenos planas
Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.
[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].
i) Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai
Nereikalaujama.
Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus laikui bėgant gali kisti. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti
nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1310
2019 m. liepos 31 d.
kuriuo nustatomos Europos civilinės saugos rezervo ir „rescEU“ veiklos taisyklės
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5614)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos
civilinės saugos mechanizmo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies g punktą,
kadangi:
(1)

Sąjungos mechanizmu skatinamas valstybių narių solidarumas ir bendradarbiavimas pagal Europos Sąjungos
sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnio 3 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV)
196 straipsnį, kartu pripažįstant, kad už gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir
reagavimą į jas pirmiausia atsako valstybės narės;

(2)

priėmus Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2019/420 (2) Sąjungos mechanizmas buvo sustiprintas:
padidinta Sąjungos finansinė parama Europos civilinės saugos rezervui ir sukurtas „rescEU“;

(3)

pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 2 dalies c punktą turi būti galimybė minimaliu laikotarpiu,
susijusiu su gautu finansavimu ir trunkančiu nuo 3 iki 10 metų nuo dienos, kai faktiškai yra galimybė juos
naudoti, kaip Europos civilinės saugos rezervo dalį naudoti reagavimo pajėgumus, kurių adaptavimo išlaidoms
padengti skiriama Sąjungos finansinė parama. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, reikėtų nustatyti tikslius
laikotarpius, per kuriuos teikiami pajėgumai;

(4)

„rescEU“ turėtų būti teikiama pagalba itin didelio masto situacijų atveju, kai visų turimų nacionalinių pajėgumų ir
Europos civilinės saugos rezervui valstybių narių teikiamų pajėgumų nepakanka tam, kad būtų galima
veiksmingai reaguoti į nelaimes. Siekiant užtikrinti veiksmingą „rescEU“ įgyvendinimą, turėtų būti priimtos
„rescEU“ pajėgumų sukūrimo, valdymo ir techninės priežiūros taisyklės;

(5)

„rescEU“ pajėgumai teikiami reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą. Per Reagavimo į nelaimes
koordinavimo centrą (toliau – RNKC) gavusi pagalbos prašymą, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su
prašančiąja valstybe nare ir valstybe nare, kuriai nuosavybės teise priklauso „rescEU“ pajėgumai, kuri juos
išsinuomoja arba įsigyja išperkamosios nuomos būdu, turi nuspręsti, kaip tuos pajėgumus dislokuoti. Siekiant
užtikrinti veiksmingą ir skaidrų sprendimų priėmimo procesą, turėtų būti nustatyti sprendimų dėl dislokavimo
kriterijai ir susijusios veiklos procedūros. Taip pat turėtų būti nustatyti kriterijai, kuriais remiantis priimami
sprendimai dėl dislokavimo esant tarpusavyje nesuderinamiems prašymams panaudoti „rescEU“ pajėgumus;

(6)

„rescEU“ pajėgumai nacionaliniais tikslais gali būti naudojami, kai jie nenaudojami arba kai jų nereikia pagal
Sąjungos mechanizmą vykdomoms reagavimo operacijoms. Siekiant užtikrinti nuolatinę „rescEU“ pajėgumų
parengtį ir tinkamumą dislokavimui pagal Sąjungos mechanizmą per laikotarpį, nustatytą kiekvienos rūšies
„rescEU“ pajėgumų kokybės reikalavimuose, turėtų būti nustatytos atitinkamos jų naudojimo nacionaliniu tikslu
taisyklės;

(7)

kai „rescEU“ pajėgumai naudojami nacionaliniais tikslais, valstybės narės turėtų apie tai pranešti Komisijai.
„rescEU“ pajėgumų nacionalinio naudojimo atveju pranešimo sistema turėtų būti paprasta ir veiksminga;

(8)

siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą turėtų būti nustatytos aiškios „rescEU“ pajėgumų demobilizavimo ir veiklos
nutraukimo taisyklės;

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 924.
(2) 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 77 I, 2019 3 20, p. 1).
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(9)

pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 10 dalį tam tikrais atvejais valstybės narės gali atsisakyti
dislokuoti rescEU“ pajėgumus eksploatuojantį personalą už Sąjungos ribų. Turėtų būti nustatytos tokius atvejus
reglamentuojančios taisyklės;

(10)

priėmus Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/570 (3), miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai apibrėžti
kaip „rescEU“ pajėgumai. Siekiant teikti Sąjungos finansinę paramą tokiems pajėgumams plėtoti pagal Sprendimo
Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 3 dalį, reikėtų nustatyti jų bendras numatomas išlaidas. Bendros numatomos
išlaidos turėtų būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į Sprendimo Nr. 1313/2013/ES IA priede nustatytų
reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijas;

(11)

siekiant sutrumpinti dislokavimo laiką ir padidinti teisinį tikrumą, reikėtų patikslinti „rescEU“ pajėgumų buvimo
vietos ir eksploatavimo sąlygas. Tokios sąlygos turėtų būti Komisijos ir valstybių narių sudaromų veiklos sutarčių
pagrindas;

(12)

siekiant užtikrinti Sąjungos pastebimumą ir dislokuojant „rescEU“ pajėgumus, taip pat siekiant užtikrinti vienodas
sąlygas, kai įgyvendinamas Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 20a straipsnis, šiame sprendime turėtų būti nustatytos
tinkamų matomumo sąlygų taisyklės;

(13)

„rescEU“ pajėgumus valstybės narės turėtų registruoti, sertifikuoti ir užtikrinti tinkamą jų techninę priežiūrą pagal
galiojančias nacionalines ir tarptautines taisykles. Taip pat turėtų būti užbaigtas Sąjungos mechanizmo sertifi
kavimo procesas.

(14)

2019 m. kovo 21 d. įsigaliojus Sprendimui (ES) 2019/420, nuo šiol Sąjunga gali teikti finansinę paramą veiklos
išlaidoms padengti. Todėl būtina nustatyti taisykles ir tvarką, pagal kurią valstybės narės galėtų prašyti tokios
paramos;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 33 straipsnio 1 dalyje nurodyto
komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalykas
Šiame sprendime nustatytos Sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės, susijusios su:
a) Europos civilinės saugos rezervui teikiamais pajėgumais, kuriems skiriamas finansavimas adaptacijos išlaidoms
padengti;
b) kriterijais, taikomais priimant sprendimus dėl „rescEU“ pajėgumų dislokavimo, įskaitant tarpusavyje nesuderinamų
prašymų atveju;
c) kriterijais, taikomais priimant sprendimus dėl demobilizavimo ir veiklos nutraukimo;
d) „rescEU“ pajėgumų naudojimu nacionaliniu tikslu;
e) atsisakymu dislokuoti personalą už Sąjungos ribų;
f) bendru veiklos sutarčių turiniu;
g) matomumo reikalavimais naudojant „rescEU“ pajėgumus;
h) „rescEU“ pajėgumų sertifikavimu ir registravimu;
i) bendromis numatomomis išlaidomis, susijusiomis su miškų gaisrų gesinimu iš oro naudojant „rescEU“ pajėgumus ir
j) tvarka, pagal kurią prašoma finansinės paramos veiklos išlaidoms padengti.
(3) 2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/570, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės dėl „rescEU“ pajėgumų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2014/762/ES (OL L 99, 2019 4 10, p. 41).
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2 straipsnis
Pajėgumų, kuriems skiriamas finansavimas adaptacijos išlaidoms padengti, teikimas Europos
civilinės saugos rezervui
1.
Valstybės narės, pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 2 dalies c punktą gaunančios Sąjungos finansinę
paramą pajėgumų adaptacijos išlaidoms padengti, Europos civilinės saugos rezervui minėtus pajėgumus teikia skirtingais
minimaliais laikotarpiais, kurių trukmė priklauso nuo bendros gaunamo finansavimo sumos.
Minimalūs laikotarpiai nustatomi taip:
a) mažiausiai 3 metų laikotarpis teikiant pajėgumus, kuriems gali būti skiriama 300 000 EUR neviršijanti Sąjungos
finansinė parama;
b) mažiausiai 5 metų laikotarpis teikiant pajėgumus, kuriems gali būti skiriama ne mažesnė kaip 300 001 EUR ir ne
didesnė kaip 1 000 000 EUR Sąjungos finansinė parama;
c) mažiausiai 7 metų laikotarpis teikiant pajėgumus, kuriems gali būti skiriama ne mažesnė kaip 1 000 001 EUR ir ne
didesnė kaip 2 000 000 EUR Sąjungos finansinė parama;
d) mažiausiai 10 metų laikotarpis teikiant pajėgumus, kuriems gali būti skiriama 2 000 000 EUR viršijanti Sąjungos
finansinė parama.
2.
Jei pajėgumo ekonominis eksploatavimo laikotarpis yra trumpesnis nei minimalus 1 dalyje nurodytas laikotarpis,
minimalus laikotarpis nustatomas pagal ekonominio eksploatavimo laikotarpio trukmę.
3.
Komisija, pasitelkdama RNKC, gali sutikti nutraukti 1 dalyje nurodytą minimalų laikotarpį, susijusį su konkrečiu
pajėgumu, jei valstybė narė tai tinkamai pagrindžia.

3 straipsnis
Sprendimams dėl „rescEU“ pajėgumų dislokavimo taikomi kriterijai
1.
Gavęs pagalbos prašymą, RNKC įvertina, ar valstybių narių pagal Sąjungos mechanizmą siūlomi esami pajėgumai ir
tie, kurie yra iš anksto suteikti Europos civilinės saugos rezervui, yra pakankami, kad būtų užtikrintas veiksmingas
atsakas į tą prašymą. Jei veiksmingo atsako užtikrinti neįmanoma, Komisija per RNKC priima sprendimą dėl „rescEU“
pajėgumų dislokavimo Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.
2.

Priimant sprendimą dėl „rescEU“ pajėgumų dislokavimo atsižvelgiama į šiuos konkrečius kriterijus:

a) operatyvinę padėtį valstybėse narėse ir galimą nelaimių riziką;
b) „rescEU“ pajėgumų tinkamumą ir adekvatumą reaguoti į nelaimę;
c) geografinę „rescEU“ pajėgumų vietą, įskaitant numatomą vežimo į paveiktą teritoriją laiką;
d) kitus susijusius kriterijus, įskaitant „rescEU“ pajėgumų naudojimo sąlygas, kaip nustatyta veiklos sutartyse.
3.
Tarpusavyje nesuderinamų prašymų suteikti pagalbą atveju, priimant sprendimą, kur dislokuoti „rescEU“
pajėgumus, atsižvelgiama į šiuos papildomus kriterijus:
a) numatomą riziką žmonių gyvybei;
b) numatomą riziką ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 2008/114/EB (4)
2 straipsnio a punkte, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra Sąjungoje, ar už jos ribų;
c) numatomą nelaimių poveikį, įskaitant poveikį aplinkai;
d) RNKC nustatytus poreikius ir visus esamus dislokavimo planus;
e) galimą nelaimių plitimo riziką;
f) socialinį ir ekonominį poveikį;
g) solidarumo sąlygos taikymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnį;
h) kitus susijusius veiklos veiksnius.
(4) 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo
jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (OL L 345, 2008 12 23, p. 75).
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4 straipsnis
Sprendimų dėl demobilizacijos ir veiklos nutraukimo kriterijai
1.

„rescEU“ pajėgumai demobilizuojami šiais atvejais:

a) gavus išankstinį pranešimą apie operacijos užbaigimą per CECIS arba
b) kai priimamas sprendimas dėl veiklos nutraukimo pagal 2 dalį.
2.
Komisija per RNKC priima sprendimą nutraukti „rescEU“ pajėgumo veiklą, kai kitoje vietoje yra didesnis pajėgumo
naudojimo poreikis arba jeigu poreikiai vietoje nebepateisina jo naudojimo. Sprendimas priimamas glaudžiai bendradar
biaujant su valstybe nare, kurioje yra „rescEU“ pajėgumo buvimo vieta, ir pagalbos prašančia (-iomis) valstybe (-ėmis)
nare (-ėmis), taip pat atitinkamais atvejais su trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis.
3.
Priimdama 2 dalyje nurodytą sprendimą, Komisija, be kita ko, atsižvelgia į 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytus
kriterijus.

5 straipsnis
„rescEU“ pajėgumų nacionalinis naudojimas
1.

Valstybės narės, „rescEU“ pajėgumus naudojančios nacionaliniais tikslais, užtikrina:

a) galimybę naudotis ir pasirengimą vykdyti operacijas pagal Sąjungos mechanizmą, laikantis atitinkamuose kokybės
reikalavimuose numatytų terminų, nebent su Komisija būtų susitarta kitaip;
b) vienodą „rescEU“ pajėgumų ir kitų nacionalinių pajėgumų traktavimą, kiek tai susiję su tinkama priežiūra, saugojimu,
draudimu, personalu ir kita susijusia valdymo bei techninės priežiūros veikla;
c) greitą remontą, jei padaroma žala.
2.
Valstybės narės per RNKC praneša Komisijai apie „rescEU“ pajėgumų nacionalinį naudojimą ir tokiam naudojimui
pasibaigus pateikia ataskaitą.
3.
Jeigu „rescEU“ pajėgumų nacionalinis naudojimas daro poveikį galimybėms juos naudoti, kaip numatyta šio
straipsnio 1 dalies a punkte, prieš dislokavimą valstybės narės per RNKC turi gauti Komisijos sutikimą.
Jei tų „rescEU“ pajėgumų reikia reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą vykdyti, valstybės narės per kuo
trumpesnį laikotarpį užtikrina galimybę juos naudoti.

6 straipsnis
Atsisakymas dislokuoti personalą už Sąjungos ribų
1.
Jei pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 10 dalį priimamas sprendimas dislokuoti „rescEU“ pajėgumus
už Sąjungos ribų, valstybės narės gali atsisakyti dislokuoti savo personalą šiais atvejais:
a) jeigu buvo nutraukti valstybės narės ir prašančiosios trečiosios šalies diplomatiniai santykiai;
b) jeigu dėl ginkluoto konflikto, jo grėsmės ar kitų vienodai svarbių priežasčių kiltų pavojus personalo saugai ir
saugumui ir atitinkama valstybė narė negalėtų atlikti savo pareigos jais pasirūpinti.
2.
Dislokuoti savo personalą atsisakanti valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir pateikia pagrįstą
paaiškinimą.

7 straipsnis
Bendras veiklos sutarčių turinys
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 5 dalyje nurodytose veiklos sutartyse, be kita ko:
a) nurodomas subjekto, kuriame yra „rescEU“ pajėgumo buvimo vieta, pobūdis;
b) nurodomos turimų „rescEU“ pajėgumų buvimo vietos;
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c) pateikiama informacija apie susijusią logistiką ir draudimą;
d) apibrėžiamas nacionalinis sprendimų priėmimo procesas, kad būtų užtikrinta galimybė naudoti „rescEU“ pajėgumus
ir pasirengimas operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą, laikantis atitinkamuose kokybės reikalavimuose numatytų
terminų;
e) pateikiama naujausia informacija apie personalą, įskaitant jų darbo sąlygas, draudimo sutartis, mokymą, taip pat
priemonių, kurių buvo imtasi jų tarptautiniam dislokavimui užtikrinti, aprašymas;
f) įtraukiamas techninės priežiūros darbo planas;
g) nustatomi konkretūs ataskaitų teikimo reikalavimai;
h) nustatomi Sąjungos matomumo reikalavimai, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 20a straipsnyje.
8 straipsnis
Matomumo reikalavimai naudojant „rescEU“ pajėgumus
„rescEU“ pajėgumus naudojant reagavimo operacijoms pagal Sąjungos mechanizmą, valstybė narė, kurioje yra „rescEU“
pajėgumų buvimo vieta, ir pagalbos prašanti valstybė narė pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 20a straipsnį užtikrina
tinkamą Sąjungos matomumą.

9 straipsnis
Atsakomybė ir žalos atlyginimas
Valstybės narės susilaiko nuo bet kokių pretenzijų Komisijai atlyginti žalą, atsiradusią dėl pagal Sąjungos mechanizmą
vykdytų pagalbos intervencijų, arba pretenzijų dėl pagal Sąjungos mechanizmą ir šį sprendimą teikiamų „rescEU“
pajėgumų nedislokavimo, demobilizavimo ar veiklos nutraukimo padarinių, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad žala
padaryta dėl sukčiavimo ar sunkaus nusižengimo.

10 straipsnis
Sertifikavimo ir registravimo taisyklės
1.
Valstybės narės užtikrina „rescEU“ pajėgumų sertifikavimą ir registravimą pagal taikomas nacionalines ir
tarptautines taisykles bei normas.
2.
Tais atvejais, kai „rescEU“ pajėgumai yra tinkami daugeliu tikslų, turi būti atliktas atitinkamas sertifikavimas ir
registravimas.
3.
Valstybės narės „rescEU“ pajėgumus pagal Sąjungos mechanizmo sertifikavimo procesą sertifikuoja kuo greičiau ir
laikydamosi Sprendimo Nr. 1313/2013/ES (5) 11 straipsnio 4 dalies bei Komisijos įgyvendinimo sprendimo
2014/762/ES 5 skyriaus nuostatų. „rescEU“ pajėgumai, kurių sertifikavimo procedūra yra beveik užbaigta, gali būti
naudojami pagal 3 straipsnį.

11 straipsnis
Bendros numatomos „rescEU“ miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumų išlaidos
1.
Apskaičiuojant bendras numatomas „rescEU“ miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumų išlaidas atsižvelgiama į
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES IA priedo 1–6 punktuose ir 8 punkte nurodytas išlaidų kategorijas.
2.
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES IA priedo 1 punkte nurodytai įrangos išlaidų kategorijai priskiriamos miškų gaisrų
gesinimo iš oro pajėgumų naudojant lėktuvus išlaidos apskaičiuojamos remiantis rinkos kainomis, taikomomis pagal
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 3 dalį įsigyjant, išsinuomojant arba įgyjant pajėgumus finansinės nuomos
būdu. Jei valstybės narės „rescEU“ pajėgumus įsigyja, nuomojasi arba įgyja finansinės nuomos būdu, jos Komisijai
pateikia dokumentais pagrįstus faktinių taikomų rinkos kainų įrodymus.
(5) 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/762/ES, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo
Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo įgyvendinimo taisyklės ir panaikinami Komisijos sprendimai
2004/277/EB, Euratomas ir 2007/606/EB, Euratomas (OL L 320, 2014 11 6, p. 1).
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Sprendimo Nr. 1313/2013/ES IA priedo 1 punkte nurodytai įrangos išlaidų kategorijai priskiriamos miškų gaisrų
gesinimo iš oro pajėgumų naudojant sraigtasparnius išlaidos apskaičiuojamos remiantis rinkos kainomis, taikomomis
pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 3 dalį įsigyjant, išsinuomojant arba įgyjant pajėgumus finansinės
nuomos būdu. Jei valstybės narės „rescEU“ pajėgumus įsigyja, nuomojasi arba įgyja finansinės nuomos būdu, jos
Komisijai pateikia dokumentais pagrįstus faktinių taikomų rinkos kainų įrodymus.
3.
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES IA priedo 2–6 punktuose ir 8 punkte nurodytoms išlaidų kategorijoms priskiriamos
miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumų naudojant lėktuvus išlaidos apskaičiuojamos bent vieną kartą kiekvienos
daugiametės finansinės programos laikotarpiu, pradedant nuo 2014–2020 m., atsižvelgiant į Komisijos turimą informaciją,
įskaitant infliaciją ir išlaidų apskaičiavimą, atliktą nacionalinių pajėgumų finansavimo tikslais pagal Sprendimo
Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnį. Komisija šiomis išlaidomis remiasi teikdama metinę finansinę paramą.
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES IA priedo 2–6 punktuose ir 8 punkte nurodytoms išlaidų kategorijoms priskiriamos
miškų gaisrų gesinimo iš oro pajėgumų naudojant sraigtasparnius išlaidos apskaičiuojamos bent vieną kartą kiekvienos
daugiametės finansinės programos laikotarpiu, pradedant nuo 2014–2020 m., atsižvelgiant į Komisijos turimą informaciją,
įskaitant infliaciją ir išlaidų apskaičiavimą, atliktą nacionalinių pajėgumų finansavimo tikslais pagal Sprendimo
Nr. 1313/2013/ES 35 straipsnį. Komisija šiomis išlaidomis remiasi teikdama metinę finansinę paramą.
12 straipsnis
Reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidos
1.
Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 4b dalyje ir 23 straipsnio 4c dalyje nurodytos
veiklos išlaidos apima visas pajėgumo eksploatavimo operacijos metu išlaidas, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad
operacija būtų veiksminga. Tokios išlaidos prireikus gali apimti išlaidas, susijusias su personalu, tarptautiniu transportu ir
transportu vietoje, logistika, vartojimo reikmenimis ir atsargomis, technine priežiūra, taip pat kitas išlaidas, būtinas
veiksmingam tokių pajėgumų naudojimui užtikrinti.
2.
1 dalyje nurodytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti, jei jos finansuojamos priimančiosios valstybės paramos
priemonėmis pagal Įgyvendinimo sprendimo Nr. 2014/762/ES 39 straipsnį arba pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES)
2019/570 3 straipsnio 2 dalį, arba kai jos finansuojamos pagal kitas Sąjungos finansines priemones.
3.
Prašymų dėl transporto paramos teikimo procedūros, numatytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/762/ES
48 straipsnyje, 49 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 51 ir 53 straipsniuose ir VIII priede, mutatis mutandis taikomos finansinės
paramos veiklos išlaidoms prašymams, kol jos atitinkamai pakeičiamos.
13 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 31 d.
Komisijos vardu
Christos STYLIANIDES

Komisijos narys
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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1311
2019 m. liepos 22 d.
dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/21)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Sprendime ECB/2014/34 (1) numatyta, kad tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO) serijos bus
vykdomos dvejų metų laikotarpiu nuo 2014 m. iki 2016 m. (TITRO-I), o Europos Centrinio Banko sprendime
(ES) 2016/810 (ECB/2016/10) (2) numatyta, kad antra TITRO serija bus vykdoma nuo 2016 m. birželio mėn. iki
2017 m. kovo mėn. (TITRO-II);

(2)

2019 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba, vykdydama jai suteiktus kainų stabilumo įgaliojimus, nusprendė imtis
septynių naujų tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO-III), kurios bus vykdomos nuo 2019 m.
rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn., ir kurioms nustatomas dvejų metų terminas, serijos. TITRO-III siekiama
padėti ir toliau naudotis bankų skolinimu palankiomis sąlygomis ir prisidėti prie palankios pinigų politikos
valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro. Tinkamas skolinimas šios priemonės kontekste apima paskolas ne
finansų privačiam sektoriui, išskyrus paskolas namų ūkiams būstui įsigyti. Kartu su kitomis nestandartinėmis
priemonėmis TITRO-III siekiama prisidėti prie to, kad infliacijos normos vidutiniu laikotarpiu grįžtų į mažesnį
kaip 2 %, bet jam artimą lygį;

(3)

kaip ir pirmoje ir antroje TITRO serijose, siekiant sudaryti sąlygas dalyvauti įstaigoms, kurios dėl organizacinių
priežasčių skolinasi iš Eurosistemos naudodamos grupės struktūrą, grupės dalyvavimas TITRO-III turėtų būti
galimas įvykdžius tam tikras sąlygas. Grupė turėtų dalyvauti per ją atstovaujantį konkrečios grupės narį ir kai
laikomasi numatytų sąlygų. Be to, siekiant išspręsti klausimus, susijusius su likvidumo pasiskirstymu grupės
viduje, tais atvejais, kai grupės yra įsteigtos jų narių glaudžių ryšių pagrindu, visi grupės nariai turėtų oficialiai
raštu patvirtinti savo dalyvavimą grupėje. TITRO grupė, kuri pagal Sprendimą (ES) 2016/810 (ECB/2016/10)
buvo pripažinta TITRO-II tikslais, gali dalyvauti TITRO-III kaip TITRO-III grupė laikantis tam tikrų procedūrų dėl
pranešimo ir pripažinimo;

(4)

bendra suma, kurią galima pasiskolinti visų TITRO-III metu, turėtų būti nustatoma remiantis dalyvio tinkamų
paskolų ne finansų privačiam sektoriui likučiu 2019 m. vasario 28 d., atsižvelgiant į bet kokias sumas, kurias
TITRO-III dalyvis buvo pasiskolinęs pagal TITRO-II remiantis Sprendimu (ES) 2016/810 (ECB/2016/810), ir vis
dar negrąžintas. Be to, tam tikromis sąlygomis taip pat galima atsižvelgti ir į tinkamas išlaikomais vertybiniais
popieriais pakeistas paskolas ne finansų privačiam sektoriui (t. y. tais atvejais, kai dalyviai visiškai išlaiko turtu
pagrįstus vertybinius popierius, gautus pakeitus paskolas vertybiniais popieriais), siekiant apskaičiuoti dalyvio
skolinimosi sumą. Tai pagerins skolinimosi sumos ir ekonomikai teikiamų paskolų santykį;

(5)

kiekvienai TITRO-III turėtų būti taikoma didžiausia pasiūlymo ribos suma. Pasiūlymo dydžio ribojimu siekiama
išvengti pernelyg didelės pasiūlymų koncentracijos keliose operacijose;

(6)

kiekvienai TITRO-III taikytina palūkanų norma turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į dalyvio skolinimo istoriją
nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., laikantis šiame sprendime nustatytų principų;

(1) 2014 m. liepos 29 d. Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis
(OL L 258, 2014 8 29, p. 11).
(2) 2016 m. balandžio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2016/10 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo
operacijų serijos (OL L 132, 2016 5 21, p. 107).
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(7)

TITRO-III nustatomas dvejų metų terminas. Atsižvelgiant į tai, kad šis terminas yra trumpesnis, palyginti su
pirmos TITRO ir TITRO-II terminu, dalyviams, laikantis nustatytų procedūrų, neturėtų būti suteikta galimybė
savanoriškai prieš terminą grąžinti bet kurias pagal TITRO-III paskirtas sumas;

(8)

įstaigoms, pageidaujančioms dalyvauti TITRO-III, turėtų būti taikomi tam tikri atskaitomybės reikalavimai. Pateikti
duomenys bus naudojami: a) nustatant skolinimosi sumą; b) apskaičiuojant taikytiną nustatytą ribą; c) vertinant
dalyvių veiklą atsižvelgiant į jų nustatytas ribas ir d) kitiems analitiniams tikslams, kaip reikalaujama vykdant
Eurosistemos uždavinius. Toliau numatyta, kad valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai
bankai (toliau – NCB), gavę pateiktus duomenis, galės jais keistis Eurosistemoje tiek, kiek tai reikalinga tinkamai
įgyvendinant TITRO-III struktūrą ir analizuojant jos veiksmingumą bei kitais Eurosistemos analitiniais
tikslais. Siekiant tinkamai patvirtinti pateiktus duomenis, Eurosistemoje gali būti keičiamasi gautais duomenimis;

(9)

tam, kad kredito įstaigos turėtų pakankamai laiko atlikti operacinį pasirengimą pirmajai TITRO-III, šis sprendimas
turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame sprendime taikomos šios apibrėžtys:
1) nustatytas grynasis skolinimas – tinkamo grynojo skolinimo suma, kurią dalyvis turi viršyti laikotarpiu nuo
2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., tam, kad dalyvio TITRO-III pasiskolintoms sumoms galėtų būti
taikoma palūkanų norma, kuri yra mažesnė negu pradinė taikoma norma ir kuri atitinkamai apskaičiuojama pagal
atitinkamai 4 straipsnyje ir I priede išdėstytus principus ir išsamias nuostatas;
2) nustatytas likutis – tinkamų dalyvio paskolų likučių 2019 m. kovo 31 d. ir dalyvio nustatyto grynojo skolinimo
suma, kuri apskaičiuojama pagal atitinkamai 4 straipsnyje ir I priede išdėstytus principus ir išsamias nuostatas;
3) pasiūlymo sumos riba – didžiausia suma, kurią dalyvis gali pasiskolinti bet kurioje TITRO-III, kuri apskaičiuojama
pagal atitinkamai 4 straipsnyje ir I priede išdėstytus principus ir išsamias nuostatas;
4) skolinimosi suma – bendra suma, kurią dalyvis gali pasiskolinti visose TITRO-III, kuri apskaičiuojama pagal
atitinkamai 4 straipsnyje ir I priede išdėstytus principus ir išsamias nuostatas;
5) kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (3)
2 straipsnio 14 punkte;
6) nukrypimas nuo nustatyto likučio – procentiniai punktai, kuriais nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m.
kovo 31 d. dalyviui suteiktos tinkamos paskolos padidėjo ar sumažėjo, palyginti su jų nustatytu likučiu, kuris
apskaičiuojamas pagal 4 straipsnyje ir I priede išdėstytas išsamias nuostatas;
7) tinkamos paskolos – paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams (įskaitant namų ūkiams paslaugas
teikiančias ne pelno institucijas), reziduojantiems valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, kaip apibrėžta Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2533/98 (4) 1 straipsnio 4 punkte, išskyrus paskolas namų ūkiams būstui įsigyti, kaip išsamiau
apibrėžta II priede;
8) tinkamas grynasis skolinimas – bendras skolinimas tinkamų paskolų forma, atėmus tinkamų paskolų likučių
grąžinimus konkrečiu laikotarpiu, kaip išsamiau apibūdinta II priede;
(3) 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo
(ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).
(4) 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos
(OL L 318, 1998 11 27, p. 8).
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9) finansinių priemonių bendrovė (FPB) – finansinių priemonių bendrovė, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko
reglamento (ES) 1075/2013 (ECB/2013/40) (5) 1 straipsnio 1 punkte;
10) pirmas ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.;
11) FPB kodas – unikalus FPB identifikavimo kodas FPB sąraše, kurį pagal Reglamento (ES) Nr. 1075/2013
(ECB/2013/40) 3 straipsnį statistikos tikslais tvarko ir skelbia Europos Centrinis Bankas (ECB);
12) palūkanų normos skatinamasis patikslinimas – tai pagal TITRO-III pasiskolintoms sumoms taikomos palūkanų
normos sumažinimas, kuris reiškiamas didžiausios galimos palūkanų normos ir mažiausios galimos palūkanų
normos vidutinio skirtumo dalimi, apskaičiuojant pagal I priede išdėstytas išsamias nuostatas;
13) juridinio asmens identifikatorius (JAI) – juridiniam asmeniui pagal ISO 17442 standartą suteiktas raidinis
skaitmeninis nuorodos kodas;
14) pinigų finansų įstaiga (PFĮ) – pinigų finansų įstaiga, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES)
1071/2013 (ECB/2013/33) (6) 1 straipsnio a punkte;
15) PFĮ kodas – unikalus PFĮ identifikavimo kodas PFĮ sąraše, kurį pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) 4 straipsnį statistikos tikslais tvarko ir skelbia Europos Centrinis Bankas (ECB);
16) tinkamų paskolų likučiai – negrąžintos tinkamos paskolos balanse, išskyrus vertybiniais popieriais pakeistas arba
kitaip perduotas tinkamas paskolas, kurių pripažinimas balanse nebuvo panaikintas, kaip išsamiau apibūdinta
II priede;
17) dalyvis – pagal Gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) Eurosistemos pinigų politikos atviros rinkos operacijoms
tinkama kita sandorio šalis, kuri pateikia pasiūlymus TITRO-III konkurso procedūrų metu individualiai ar kaip
pagrindinė grupės įstaiga, ir kuri turi visas teises ir pareigas, susijusias su jo dalyvavimu TITRO-III konkursų
procedūrose;
18) ataskaitinis likutis – tinkamų paskolų likučių suma, ir pasinaudojus 6 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe,
išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistų tinkamų paskolų likučiai 2019 m. vasario 28 d.;
19) atitinkamas NCB – konkretaus dalyvio atžvilgiu, valstybės narės, kurioje įsteigtas dalyvis, NCB;
20) antras ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.;
21) pakeitimas vertybiniais popieriais – sandoris, kuris yra: a) tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/2402 (7) 2 straipsnio 9 dalyje; ir (arba)
b) pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio
2 dalyje, ir kuris susijęs su vertybiniais popieriais keičiamų paskolų perleidimu FPB;
22) išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistos tinkamos paskolos – tinkamos inicijuotos paskolos, kurias dalyvis arba
TITRO-III grupės narys pakeičia vertybiniais popieriais, kai turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, gauti paskolas
pakeitus vertybiniais popieriais, 100 % priklauso tam dalyviui arba TITRO-III grupės nariui.

2 straipsnis
Trečia tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serija
1.

Eurosistema vykdo septynias TITRO-III pagal ECB interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių.

(5) 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais
popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107).
(6) 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso
(ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).
(7) 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais
popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies
keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347,
2017 12 28, p. 35).
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2.
Kiekvienos TITRO-III terminas (be išankstinio savanoriško grąžinimo galimybės) yra dveji metai po atitinkamos
atsiskaitymo dienos, sueinantis tą dieną, kuri sutampa su Eurosistemos pagrindinės refinansavimo operacijos
atsiskaitymo diena pagal ECB interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių.
3.

TITRO-III yra:

a) likvidumo didinimo grįžtamieji sandoriai;
b) juos decentralizuotai įgyvendina NCB;
c) jie įgyvendinami skelbiant standartinius konkursus ir
d) jie įgyvendinami fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūrų būdu.
4.
Jeigu kitaip nenumatyta šiame sprendime, TITRO-III taikomos standartinės sąlygos, kuriomis NCB yra pasirengę
atlikti kredito operacijas. Šios sąlygos apima atviros rinkos operacijų įgyvendinimo procedūras, kriterijus, pagal kuriuos
nustatomas kitų sandorio šalių ir įkaito tinkamumas Eurosistemos kredito operacijoms, ir sankcijos, kurios taikomos
kitoms sandorių šalims nesilaikant įsipareigojimų. Visos šios sąlygos nustatytos bendrojoje ir laikinojoje teisinėje
sistemoje, taikomoje refinansavimo operacijoms, ir kurios yra įgyvendintos NCB sutarčių ir (arba) reguliavimo naciona
linėse sistemose.
5.
Esant bet kokiam šio sprendimo ir Gairių (ES) ECB/2015/510 (ECB/2014/60) ar bet kurio kito ECB teisės akto,
įtvirtinančio ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms taikytiną teisinę sistemą, ir (arba) ją nacionaliniu lygiu įgyvendi
nančių priemonių neatitikimui, vadovaujamasi šiuo sprendimu.

3 straipsnis
Dalyvavimas
1.
Įstaigos gali dalyvauti TITRO-III individualiai, jeigu jos yra tinkamos kitos sandorių šalys Eurosistemos pinigų
politikos atviros rinkos operacijoms.
2.
Įstaigos gali dalyvauti TITRO-III grupėje, sudarydamos TITRO-III grupę. Į aplinkybę, kad dalyvauja grupė,
atsižvelgiama apskaičiuojant taikytiną skolinimosi sumą ir nustatytas ribas, kaip numatyta šio sprendimo 4 straipsnyje, ir
bendras atskaitomybės pareigas, kaip numatyta šio sprendimo 6 straipsnyje. Grupės dalyvavimui taikomi šie apribojimai:
a) įstaiga negali būti daugiau nei vienos TITRO-III grupės narys;
b) įstaiga, dalyvaujanti TITRO-III grupėje, negali dalyvauti individualiai;
c) įstaiga, paskirta pagrindine įstaiga, yra vienintelis TITRO-III grupės narys, galintis dalyvauti TITRO-III konkurso
procedūrose, ir
d) laikantis šio straipsnio 5 ir 6 dalies, TITRO-III grupės sudėtis ir pagrindinė įstaiga išlieka nepakitę visų TITRO-III
metu.
3.

Tam, kad būtų galima dalyvauti TITRO-III kaip TITRO-III grupei, turi būti išpildytos toliau nurodytos sąlygos:

a) nuo paskutinės mėnesio, einančio prieš šios dalies d punkte nurodytos paraiškos pateikimą, dienos kiekvienas
atitinkamos grupės narys:
i) turi būti glaudžiai susijęs su kitu grupės nariu, glaudžius ryšius traktuojant, kaip apibrėžta Gairių (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) 138 straipsnyje, o jame esančias nuorodas į kitą sandorio šalį, garantą, emitentą ar skolininką
laikant nuorodomis į grupės narį; arba
ii) turi laikyti privalomąsias atsargas Eurosistemoje pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 1745/2003
(ECB/2003/9) (8) netiesiogiai per kitą grupės narį arba kitas grupės narys jį turi naudoti kaip netiesiogiai laikantį
privalomąsias atsargas Eurosistemoje.
(8) 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo
(ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10).

L 204/104

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 8 2

b) Grupė paskiria vieną grupės narį pagrindine grupės įstaiga. Pagrindinė įstaiga turi būti tinkama kita sandorio šalis
Eurosistemos pinigų politikos atviros rinkos operacijoms.
c) Kiekvienas TITRO-III grupės narys yra kredito įstaiga, įsteigta valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro, ir kuri atitinka
Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 55 straipsnio a, b ir c dalyse nustatytus kriterijus.
d) Atsižvelgiant į e punktą, pagrindinė įstaiga dėl grupės dalyvavimo kreipiasi į savo NCB pagal ECB interneto svetainėje
skelbiamą TITRO-III informacinį kalendorių. Paraiškoje nurodoma:
i)

pagrindinės įstaigos pavadinimas;

ii) visų įstaigų, kurios bus įtrauktos į TITRO-III grupę, PFĮ kodų ir pavadinimų sąrašas;
iii) grupės paraiškos pagrindimas, įskaitant glaudžių ryšių ir (arba) netiesioginių atsargų laikymo santykių tarp grupės
narių sąrašą, nurodant kiekvieno nario PFĮ kodą;
iv) grupės narių, kurie atitinka a punkto ii papunktyje nurodytas sąlygas, atveju: pagrindinės įstaigos rašytinis patvir
tinimas, liudijantis, kad kiekvienas jos TITRO-III grupės narys oficialiai nusprendė būti šios TITRO-III grupės
nariu ir nedalyvauti TITRO-III kaip individuali kita sandorio šalis arba kaip kitos TITRO-III grupės narys, kartu
pateikiant tinkamus įrodymus, kad atitinkamą pagrindinės įstaigos rašytinį patvirtinimą pasirašė tinkamai įgalioti
asmenys. Pagrindinė įstaiga gali pateikti reikalingą patvirtinimą jos TITRO-III grupės narių atžvilgiu, kad yra
sutartys, kaip antai sutartis dėl netiesioginio privalomųjų atsargų laikymo pagal Reglamento (EB) Nr. 1745/2003
(ECB/2003/9) 10 straipsnio 2 dalį, kai šiose sutartyse aiškiai nustatyta, kad atitinkami grupės nariai dalyvauja
išimtinai Eurosistemos atviros rinkos operacijose per pagrindinę įstaigą. Atitinkamas NCB, bendradarbiaudamas
su atitinkamų grupės narių NCB, gali nuspręsti patikrinti tokio rašytinio patvirtinimo galiojimą, ir
v) grupės nario, kuriam taikomas a punkto i papunktis, atveju: 1) atitinkamo grupės nario rašytinis patvirtinimas,
kad jis oficialiai nusprendė būti šios TITRO-III grupės nariu ir nedalyvauti TITRO-III kaip individuali kita sandorio
šalis arba kaip kitos TITRO-III grupės narys, ir 2) tinkami įrodymai, kuriuos patvirtino atitinkamo grupės nario
NCB, kad šį oficialų sprendimą priėmė aukščiausias nario organizacinės struktūros sprendimų priėmimo lygmuo,
pvz., direktorių valdyba arba pagal taikytiną teisę lygiavertis sprendimų priėmimo organas.
e) TITRO-II tikslais pagal Sprendimą (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) pripažinta TITRO-II grupė gali dalyvauti TITRO-III
kaip TITRO-III grupė, jei jos pagrindinė įstaiga atitinkamam NCB tuo klausimu pateikia rašytinį patvirtinimą pagal
ECB interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių. Patvirtinime nurodoma:
i) TITRO-II grupės narių, kurie oficialiai nusprendė būti šios TITRO-III grupės nariais ir nedalyvauti TITRO-III kaip
individualios kitos sandorio šalys arba kaip kitos TITRO-III grupės nariai, sąrašas. Grupės narių, kurie atitinka
a punkto ii papunktyje nurodytas sąlygas, atveju: pagrindinė įstaiga gali pateikti reikalingą patvirtinimą, kad yra d
punkto iv papunktyje nurodytos sutartys, kuriose aiškiai nustatyta, kad atitinkami grupės nariai dalyvauja
išimtinai Eurosistemos atviros rinkos operacijose per pagrindinę įstaigą. Atitinkamas NCB, bendradarbiaudamas su
atitinkamų grupės narių NCB, gali nuspręsti patikrinti tokio sąrašo galiojimą, ir
ii) tinkami įrodymai, kurių gali paprašyti pagrindinės įstaigos NCB, kad jį pasirašė tinkamai įgalioti asmenys.
f) Pagrindinė įstaiga gauna jos NCB patvirtinimą apie TITRO-III grupės pripažinimą. Prieš patvirtindamas, atitinkamas
NCB gali prašyti, kad pagrindinė įstaiga pateiktų bet kokią papildomą informaciją, reikalingą vertinant galimą TITROIII grupės sudėtį. Vertindamas grupės paraišką, atitinkamas NCB taip pat privalo atsižvelgti į grupės narių NCB
vertinimus, kurie gali būti reikalingi, kaip antai dokumentų, pateiktų pagal d arba e punktą, patikrinimus.
Šiame sprendime kredito įstaigos, kurioms taikoma konsoliduota priežiūra, įskaitant tos pačios kredito įstaigos filialus,
taip pat gali būti laikomos tinkamais pareiškėjais dėl TITRO-III grupės pripažinimo ir joms mutatis mutandis taikomos
šiame straipsnyje įtvirtintos sąlygos. Tai palengvina TITRO-III grupių sudarymą tarp tokių įstaigų, kai jos priklauso tam
pačiam juridiniam asmeniui. Tam, kad patvirtintų tokio pobūdžio TITRO-III grupės sudarymą arba sudėties pokyčius,
atitinkamai taikomas 3 dalies d punkto v papunktis ir 6 dalies b punkto ii papunkčio 5 dalis.
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4.
Jeigu viena ar daugiau įstaigų, įtrauktų į paraišką dėl TITRO-III grupės pripažinimo, neatitinka 3 dalyje įtvirtintų
sąlygų, atitinkamas NCB gali iš dalies atmesti paraišką dėl siūlomos grupės. Tokiu atveju įstaigos, teikiančios paraišką,
gali nuspręsti veikti kaip TITRO-III grupė, kurios sudėtis apsiriboja tais grupės nariais, kurie išpildo reikalingas sąlygas,
arba atsiimti paraišką dėl TITRO-III grupės pripažinimo.

5.
Išimtiniais atvejais, esant objektyvioms priežastims, Valdančioji taryba gali nuspręsti nukrypti nuo 2 ir 3 dalyse
įtvirtintų sąlygų.

6.

Nepažeidžiant 5 dalies nuostatų, pagal 3 dalį pripažintos grupės sudėtis gali keistis dėl šių aplinkybių:

a) TITRO-III grupės narys pašalinamas, jei jis nebeatitinka 3 dalies a arba c punkte nustatytų reikalavimų. Atitinkamo
grupės nario NCB praneša pagrindinei įstaigai apie tai, kad grupės narys neatitinka šių reikalavimų.
Tokiais atvejais, susijusi pagrindinė įstaiga praneša atitinkamam NCB apie savo grupės nario statuso pasikeitimą.
b) Jei TITRO-III grupės atžvilgiu atsiranda papildomi glaudūs ryšiai arba netiesioginis privalomųjų atsargų laikymas po
paskutinės mėnesio, einančio prieš 3 dalies d punkte nurodytos paraiškos pateikimą, dienos, TITRO-III grupės sudėtis
gali keistis, siekiant įtraukti naują narį, jeigu:
i)

pagrindinė įstaiga kreipiasi į savo NCB dėl pasikeitusios TITRO-III grupės sudėties pripažinimo pagal ECB
interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių;

ii) i punkte nurodyta paraiška apima:
1) pagrindinės įstaigos pavadinimą;
2) visų įstaigų, kurias ketinama įtraukti į naują TITRO-III grupės sudėtį, PFĮ kodų ir pavadinimų sąrašą;
3) paraiškos pagrindimą, įskaitant glaudžių ryšių ir (arba) netiesioginių atsargų laikymo santykių tarp grupės
narių pokyčius, nurodant kiekvieno nario PFĮ kodą;
4) grupės narių, kuriems taikomas 3 dalies a punkto ii papunktis, atveju: pagrindinės įstaigos rašytinis
patvirtinimą, liudijantį, kad kiekvienas jos TITRO-III grupės narys oficialiai nusprendė būti šios TITRO-III
grupės nariu ir nedalyvauti TITRO-III kaip individuali kita sandorio šalis arba kaip kitos TITRO-III grupės
narys. Pagrindinė įstaiga gali pateikti reikalingą patvirtinimą TITRO-III grupės narių atžvilgiu, kad yra sutartys,
kaip antai sutartis dėl netiesioginio privalomųjų atsargų laikymo pagal Reglamento (EB) Nr. 1745/2003
(ECB/2003/9) 10 straipsnio 2 dalį, kai šiose sutartyse aiškiai nustatyta, kad atitinkami grupės nariai dalyvauja
išimtinai Eurosistemos atviros rinkos operacijose per pagrindinę įstaigą. Atitinkamas NCB, bendradar
biaudamas su atitinkamų grupės narių NCB, gali patikrinti tokio rašytinio patvirtinimo galiojimą, ir
5) grupės narių, kuriems taikomas 3 dalies a punkto i papunktis, atveju: kiekvieno papildomo nario rašytinį
patvirtinimą, kad jis oficialiai nusprendė būti šios TITRO-III grupės nariu ir nedalyvauti TITRO-III kaip
individuali kita sandorio šalis arba kaip kitos TITRO-III grupės narys, ir ankstesnės bei naujos sudėties TITROIII grupės kiekvieno nario rašytinis patvirtinimas, kad jis oficialiai nusprendė pritarti naujai TITRO-III grupės
sudėčiai, kartu pateikiant tinkamus įrodymus, patvirtintus atitinkamo grupės nario NCB, kaip išdėstyta
3 straipsnio d dalies v punkte, ir
iii) pagrindinė įstaiga yra gavusi savo NCB patvirtinimą apie tai, kad pasikeitusi TITRO-III grupė yra pripažinta. Prieš
patvirtindamas, atitinkamas NCB gali prašyti, kad pagrindinė įstaiga pateiktų bet kokią papildomą informaciją,
reikalingą vertinant naują TITRO-III grupės sudėtį. Vertindamas grupės paraišką, atitinkamas NCB taip pat privalo
atsižvelgti į bet kokius reikalingus grupės narių NCB vertinimus, kaip antai dokumentų, pateiktų pagal ii punktą,
patikrinimus.
c) Jei TITRO-III grupės atveju įvyksta su TITRO-III grupės nariais susijęs jungimasis, įsigijimas ar skaidymas po
paskutinės mėnesio, einančio prieš 3 dalies d punkte nurodytos paraiškos pateikimą, dienos, ir šita operacija
nenulemia tinkamų paskolų rinkinio pokyčių, TITRO-III grupės sudėtis gali pasikeisti, kad prireikus atspindėtų
jungimasį, įsigijimą ar skaidymą, jei b punkte nurodytos sąlygos išpildytos.
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7.
Kai Valdančioji taryba pagal 5 dalį pripažino TITRO-III grupės sudėties pasikeitimus arba pagal 6 dalį padaryti
TITRO-III grupių sudėties pokyčiai, taikomos šios nuostatos, jeigu Valdančioji taryba nenusprendžia kitaip:
a) įvykus 5 dalyje, 6 dalies b punkte arba 6 dalies c punkte nurodytiems pokyčiams, pagrindinė įstaiga pirmą kartą
kartu su naujos sudėties TITRO-III grupe gali dalyvauti TITRO-III tik gavusi savo NCB patvirtinimą, kad nauja TITROIII grupės sudėtis yra pripažinta, ir
b) įstaiga, kuri nustoja būti TITRO-III grupės nariu, nedalyvauja jokiose kitose TITRO-III nei individualiai, nei kaip kitos
TITRO-III grupės narė, išskyrus atvejus, kai pateikia naują paraišką pagal 1, 3 arba 6 dalį.
8.
Jeigu pagrindinė įstaiga tampa netinkama kita sandorio šalimi Eurosistemos pinigų politikos atviros rinkos
operacijoms, jos TITRO-III grupė praranda pripažinimą ir ši pagrindinė įstaiga privalo grąžinti visas TITRO-III metu
pasiskolintas sumas.

4 straipsnis
Skolinimosi suma, pasiūlymo sumos riba ir nustatytos ribos
1.
Skolinimosi suma, taikytina individualiam dalyviui, apskaičiuojama remiantis paskolų duomenimis apie indivi
dualaus dalyvio atskaitinį likutį. Skolinimosi suma, taikytina dalyviui, kuris yra TITRO-III grupės pagrindinė įstaiga,
apskaičiuojama remiantis agreguotais paskolų duomenimis apie visų TITRO-III grupės narių ataskaitinį likutį.
2.
Kiekvieno dalyvio skolinimosi suma yra iš 30 % jo viso ataskaitinio likučio atėmus bet kokią sumą, kurią tas
TITRO-III dalyvis pirmiau pasiskolino pagal TITRO-II, remiantis Sprendimu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10), ir kurios dar
negrąžino TITRO-III atsiskaitymo dieną, atsižvelgiant į bet kokį teisiškai įpareigojantį pranešimą dėl išankstinio
grąžinimo, kurį dalyvis pateikia vadovaudamasis Sprendimo (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 6 straipsniu. Susiję techniniai
skaičiavimai pateikiami I priede.
3.
Jei TITRO-II tikslais pagal Sprendimą (ES) 2016/80 (ECB/2016/10) pripažintos TITRO grupės narys nenori būti
atitinkamos TITRO-III grupės nariu, siekiant apskaičiuoti TITRO-III skolinimosi sumą tai kredito įstaigai kaip indivi
dualiam dalyviui, laikoma, kad ta įstaiga pagal TITRO-II pasiskolino sumą, lygią TITRO-II grupės pagrindinei įstaigai
pagal TITRO-II pasiskolintai sumai, kuri vis dar negrąžinta TITRO-III atsiskaitymo dieną, padauginus nario tinkamų
paskolų dalį iš TITRO-II grupės 2016 m. sausio 31 d. tinkamų paskolų. Pastaroji suma bus atimama iš sumos, kurią
atitinkama TITRO-III grupė pasiskolino pagal TITRO-II, kad būtų apskaičiuota pagrindinės įstaigos TITRO-III skolinimosi
suma.
4.
Kiekvieno dalyvio pasiūlymo sumos riba kiekvienos TITRO-III atveju yra lygi: i) skolinimosi sumai, iš jos atėmus
sumas, pasiskolintas per ankstesnes TITRO-III; arba ii) vienai dešimtai bendro ataskaitinio likučio daliai, priklausomai
nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Laikoma, kad ši suma parodo kiekvieno dalyvio pasiūlymo didžiausios sumos ribą
kiekvienam dalyviui, ir taikomos Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 36 straipsnyje nustatytos taisyklės dėl pasiūlymų,
viršijančių pasiūlymo didžiausios sumos ribą. Susiję techniniai skaičiavimai pateikiami I priede.
5.
Dalyvio nustatytas grynasis skolinimas nustatomas remiantis tinkamu grynuoju skolinimu pirmą ataskaitinį
laikotarpį, kaip nurodyta toliau:
a) dalyvių, kurie pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu nurodė teigiamą arba nulinį tinkamą grynąjį skolinimą, nustatytas
grynasis skolinimas yra nulinis;
b) dalyvių, kurie pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu nurodė neigiamą tinkamą grynąjį skolinimąsi, nustatytas grynasis
skolinimas yra lygus tinkamam grynajam skolinimui pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu.
Susiję techniniai skaičiavimai pateikiami I priede. Dalyvių, kuriems leidimai verstis bankų veikla suteikti po 2019 m.
vasario 28 d., nustatytas grynasis skolinimas yra lygus nuliui, jei Valdančioji taryba, esant objektyviai pagrįstoms
aplinkybėms, nenusprendžia kitaip.
6.
Dalyvio nustatytas likutis nustatomas kaip 2019 m. kovo 31 d. tinkamų paskolų likučių ir nustatyto grynojo
skolinimo suma. Susiję techniniai skaičiavimai pateikiami I priede.
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5 straipsnis
Palūkanos
1.
Atsižvelgiant į 2 dalį, palūkanų norma, taikytina per kiekvieną TITRO-III pasiskolintai sumai, 10 bazinių punktų
viršija vidutinę pagrindinių refinansavimo operacijų normą, taikomą atitinkamos TITRO-III terminu.
2.
Palūkanų norma, taikytina sumoms, kurias pasiskolino dalyviai, kurių tinkamas grynasis skolinimas antruoju
ataskaitiniu laikotarpiu viršija jų nustatytą grynąjį skolinimą, yra mažesnė už 1 dalyje nurodytą palūkanų normą ir gali
būti tik 10 bazinių punktų didesnė už vidutinę indėlių galimybės palūkanų normą, taikomą atitinkamos TITRO-III
terminu, atsižvelgiant į nukrypimą nuo nustatyto likučio. I priede išdėstytos išsamios nuostatos ir apskaičiavimai.
3.
Apie nukrypimą nuo nustatyto likučio, gautą palūkanų normos skatinamąjį patikslinimą, jei toks būtų, ir galutines
palūkanų normas dalyviams pranešama pagal ECB interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių.
4.

Palūkanos mokamos atitinkamai kiekvienos TITRO-III termino pabaigoje.

5.
Jei, taikant NCB turimas priemones pagal sutarčių arba reguliavimo priemonių nuostatas, dalyvis turi grąžinti
TITRO-III likučius prieš tai, kai šiam dalyviui pranešama apie nukrypimą nuo nustatyto likučio, gautą palūkanų normos
skatinamąjį patikslinimą, jei toks būtų, taikytina palūkanų norma, taikoma šio dalyvio per kiekvieną TITRO-III pasisko
lintoms sumoms yra 10 bazinių punktų didesnė už vidutinę pagrindinės refinansavimo operacijos normą, taikomą
atitinkamos TITRO-III terminu iki NCB nustatyto grąžinimo termino pabaigos. Jei grąžinti privaloma pranešus dalyviui
apie nukrypimą nuo nustatyto likučio ir atitinkamą palūkanų normos paskatinamąjį patikslinimą, jei toks būtų, šio
dalyvio per kiekvieną TITRO-III pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų nustatoma atsižvelgiant į nukrypimą nuo
nustatyto likučio.

6 straipsnis
Atskaitomybės reikalavimai
1.
Kiekvienas TITRO-III dalyvis atitinkamam NCB pateikia atskaitomybės šablonuose nurodytus duomenis, kaip
išdėstyta II priede:
a) ataskaitinis likutis, rodantis dalyvio skolinimosi sumą ir pasiūlymo sumos ribą, ir su pirmu ataskaitiniu laikotarpiu
susiję duomenys, rodantys dalyvio nustatytas ribas (toliau – pirma ataskaita), ir
b) su antru ataskaitiniu laikotarpiu susiję duomenys, rodantys taikytinas palūkanų normas (toliau – antra ataskaita).
2.

Duomenys teikiami vadovaujantis:

a) ECB interneto svetainėje skelbiamu TITRO-III informaciniu kalendoriumi;
b) II priede pateiktomis gairėmis ir
c) Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) IV priede nustatytais būtinaisiais tikslumo ir sąvokų atitikties
standartais.
3.
Jei dalyviai ketina įtraukti išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistas tinkamas paskolas, siekiant apskaičiuoti jų
skolinimosi sumą, jie pasinaudoja šia galimybe, pateikdami papildomus straipsnius, susijusius su visomis išlaikomais
vertybiniais popieriais pakeistomis tinkamomis paskolomis, kaip išsamiau nurodyta II priede, kartu su auditoriaus atliktu
šių papildomų straipsnių įvertinimu laikantis šių taisyklių:
a) pirmos ar antros TITRO-III operacijos dalyviai gali dalyvauti remdamiesi pirma ataskaita, kurioje papildomi straipsniai
nenurodyti. Vis dėlto, siekiant įtraukti išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistas paskolas apskaičiuojant jų
skolinimosi sumą ir pasiūlymo sumos ribas, taikomas antrai ar trečiai operacijai, papildomi straipsniai ir atitinkamas
auditoriaus atliktas papildomų straipsnių įvertinimas pateikiamas atitinkamam NCB iki be kurios iš šių operacijų
pirmos ataskaitos pateikimo termino, nurodyto ECB interneto svetainėje skelbiamame TITRO-III informaciniame
kalendoriuje;
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b) dalyviai, kurie pirmą kartą dalyvauja trečioje ar vėlesnėse TITRO-III operacijose, atitinkamam NCB iki ECB interneto
svetainėje skelbiamame TITRO-III informaciniame kalendoriuje nurodyto atitinkamo termino pateikia pirmą ataskaitą,
kurioje nurodyti papildomi straipsniai, ir atitinkamą auditoriaus atliktą papildomų straipsnių įvertinimą.
4.
Dalyvių pateiktose ataskaitose vartojami terminai aiškinami pagal tų terminų apibrėžtis Reglamente (ES)
Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).
5.
TITRO-III grupių pagrindinės įstaigos pateikia ataskaitas, kuriose pateikiami agreguoti duomenys apie visus TITROIII grupės narius. Be to, pagrindinės įstaigos NCB arba TITRO-III grupės nario NCB gali, kartu su pagrindinės įstaigos
NCB, reikalauti, kad pagrindinė įstaiga pateiktų išskaidytus duomenis apie kiekvieną individualų grupės narį.
6.
Kiekvienas dalyvis užtikrina, kad pagal 1–3 dalis pateiktų duomenų kokybę tikrina išorės auditorius pagal šias
taisykles:
a) auditoriaus atliktas pirmos ataskaitos vertinimas pateikiamas atitinkamam NCB iki ECB interneto svetainėje
skelbiamame TITRO-III informaciniame kalendoriuje nurodyto termino;
b) antros ataskaitos auditoriaus vertinimo rezultatai pateikiami atitinkamam NCB iki ECB interneto svetainėje
skelbiamame TITRO-III informaciniame kalendoriuje nurodyto termino;
c) auditorius vertinimuose daugiausia dėmesio kreipia į 2 ir 4 dalyje išdėstytus reikalavimus. Tiksliau, auditorius:
i)

vertina pateiktų duomenų tikslumą patikrindamas, kad dalyvio tinkamų paskolų rinkinys, įskaitant pagrindinės
įstaigos atveju – jos TITRO-III grupės narių tinkamas paskolas, atitinka tinkamumo kriterijus;

ii) patikrina, ar pateikti duomenys atitinka II priede išdėstytas gaires bei Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) nustatytas sąvokas;
iii) patikrina, ar pateikti duomenys yra suderinti su duomenimis, parengtais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33);
iv) patikrina, ar yra kontrolės priemonės ir procedūros, skirtos vertinti duomenų vientisumą, tikslumą ir
nuoseklumą; ir
v) papildomų straipsnių atžvilgiu, taikydamas teigiamo užtikrinimo įtraukimo procedūrą, t.y. procedūrą, kuria
patvirtinama, kad teikiami duomenys yra tikslūs ir reikalingi, užtikrina, kad išlaikomais vertybiniais popieriais
pakeistos tinkamos paskolos, įtrauktos siekiant apskaičiuoti dalyvio ataskaitinį likutį, atitinka atitinkamus turtu
užtikrintus vertybinius popierius, kurie 100 % priklauso atitinkamam dalyviui arba TITRO-III grupės nariui, kuris
iniciavo išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistas tinkamas paskolas.
Grupės dalyvavimo atveju apie auditoriaus vertinimų rezultatus pranešama kitiems TITRO-III grupės narių NCB.
Dalyvio NCB prašymu išsamūs pagal šią dalį atlikto patikrinimo rezultatai pateikiami tam NCB ir, tais atvejais, kai
dalyvauja grupė, vėliau pranešami grupės narių NCB.
d) auditoriaus išvadose pateikiami bent šie elementai:
i)

taikyta audito procedūra;

ii)

audito laikotarpis;

iii) nagrinėti dokumentai;
iv)

auditorių naudojamų metodų 6 straipsnio 6 dalies c punkte nurodytiems uždaviniams atlikti aprašas;

v)

kai taikytina, kiekvienos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės, kurioje laikomos išlaikomais vertybiniais
popieriais pakeistos tinkamos paskolos, nurodytos c dalies v punkte, identifikatoriai (atitinkamai FPB kodai ir
(arba) JAI), ir dalyvio ar TITRO-III grupės nario, kuris inicijavo išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistas
tinkamas paskolas, PFĮ kodas;

vi)

bet kokie atlikti ištaisymai, pritaikius šios dalies iv punkte apibūdintus metodus;

vii) patvirtinimas, kad atskaitomybės šablonuose pateikti duomenys atitinka dalyvių vidinėse sistemose esančią
informaciją; ir
viii) išorės audito galutinės pastabos arba įvertinimas.
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Eurosistema gali pateikti išsamesnius nurodymus, kaip turėtų būti vykdomas auditoriaus vertinimas, tokiu atveju dalyviai
užtikrina, kad auditoriai savo vertinimuose taiko tokius nurodymus.
7.
Atsižvelgiant į 8 dalį, pasikeitus TITRO-III grupės sudėčiai arba atliekant įmonių pertvarkymą, pvz., susijungimą,
įsigijimą arba skaidymąsi (įskaitant atvejus dėl dalyvio veiklos nutraukimo ar likvidavimo), kuris daro poveikį dalyvio
tinkamų paskolų rinkiniui, pirma peržiūrėta ataskaita pateikiama pagal dalyvio NCB gautus nurodymus. Atitinkamas
NCB įvertina pataisų poveikį ir imasi atitinkamų veiksmų. Tokie veiksmai gali apimti reikalavimą grąžinti pasiskolintas
sumas, kurios, atsižvelgiant į TITRO-III grupės sudėties pokytį arba įmonės pertvarkymą, viršija atitinkamą skolinimosi
sumą. Susijęs dalyvis (kuris gali būti po įmonės pertvarkymo naujai įsteigtas subjektas) pateikia visą atitinkamo NCB
reikalaujamą papildomą informaciją, kad padėtų įvertinti pataisos poveikio vertinimą.
8.
Nukrypstant nuo 7 dalies nuostatų, pirmos ataskaitos peržiūra neprivaloma, tačiau atitinkamas poveikis
tinkamoms paskoloms gali būti fiksuojamas antroje ataskaitoje patikslinimų forma šiais atvejais:
a) įmonės reorganizacija susijusi su įstaigomis, kurioms iki įmonės reorganizacijos buvo taikomos priežiūros ar veiklos
nutraukimo priemonės, ir šios priemonės, atitinkamo NCB tvirtinimu, iš tiesų apsunkino jų galimybę skolinti per ne
mažiau kaip pusę antro ataskaitinio laikotarpio;
b) įmonės reorganizacija susijusi su dalyvio įsigijimu, užbaigtu per paskutinius šešis antro ataskaitinio laikotarpio
mėnesius, arba
c) atitinkamo NCB vertinimu, dėl grupės sudėties ar įmonės reorganizacijos poveikio, peržiūrėti ataskaitos nebūtina.
Dalyviai b ir c punktuose nurodytais atvejais vis dar gali peržiūrėti pirmą ataskaitą, siekdami atsižvelgti į įmonių reorga
nizaciją.
9.
Pagal šį straipsnį dalyvių pateiktus duomenis gali naudoti Eurosistema įgyvendindama TITRO-III sistemą, taip pat
analizuodama sistemos veiksmingumą bei kitais Eurosistemos analitiniais tikslais. Tuo tikslu NCB, gavę remiantis
šiuo straipsniu teikiamus duomenis, gali keistis šiais duomenimis Eurosistemoje. Siekiant tinkamai patvirtinti remiantis
šiuo straipsniu pateiktus duomenis, Eurosistemoje taip pat gali būti keičiamasi gautais duomenimis.

7 straipsnis
Atskaitomybės reikalavimų nevykdymas
1.
Jeigu dalyvis nepateikia ataskaitos arba nevykdo audito reikalavimų arba pateiktuose duomenyse pastebėtos klaidos,
taikomos šios nuostatos:
a) jei dalyvis nepateikia atitinkamam NCB pirmos ataskaitos iki atitinkamo termino, jo skolinimosi suma paverčiama
nuline;
b) jei dalyvis nepateikia atitinkamam NCB auditoriaus atlikto pirmos ataskaitos vertinimo iki ECB interneto svetainėje
skelbiamame TITRO-III informaciniame kalendoriuje nurodyto atitinkamo termino, dalyvis grąžina visas likusias
sumas, kurias jis pasiskolino pagal TITRO-III, kitos pagrindinės refinansavimo operacijos atsiskaitymo dieną; šiuo
atveju taikytina palūkanų norma yra 10 bazinių punktų aukštesnė už vidutinę pagrindinės refinansavimo operacijos
palūkanų normą kiekvienos atitinkamos TITRO-III terminu.
c) jei dalyvis nepateikia atitinkamam NCB antros ataskaitos iki atitinkamo termino, to dalyvio pagal TITRO-III pasisko
lintoms sumoms taikoma palūkanų norma, kuri yra 10 bazinių punktų aukštesnė už vidutinę pagrindinės refinan
savimo operacijos palūkanų normą, taikomą atitinkamos TITRO-III konkurso rezultatų paskirstymo terminu; be to,
taikomi ir papildomi 500 EUR delspinigiai iki antros ataskaitos pateikimo, tačiau ne daugiau kaip 15 000 EUR.
Atitinkamas NCB sukaupia ir nurodo sumokėti delspinigius, gavęs antrą ataskaitą arba pasiekus didžiausią delspinigių
sumą, jei iki tol antra ataskaita dar nėra pateikta;
d) jei dalyvis nepateikia atitinkamam NCB auditoriaus atlikto antros ataskaitos vertinimo iki atitinkamo termino, to
dalyvio pagal TITRO-III pasiskolintoms sumoms taikoma palūkanų norma, kuri yra 10 bazinių punktų aukštesnė už
vidutinę pagrindinės refinansavimo operacijos palūkanų normą kiekvienos atitinkamos TITRO-III terminu;
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e) jei dalyvis neįvykdo kitų 6 straipsnio 6 arba 7 dalyje numatytų įsipareigojimų, to dalyvio pagal TITRO-III pasisko
lintoms sumoms taikoma palūkanų norma, kuri yra 10 bazinių punktų aukštesnė už vidutinę pagrindinės refinan
savimo operacijos palūkanų normą kiekvienos atitinkamos TITRO-III terminu;
f) jei dalyvis dėl 6 straipsnio 6 dalyje nurodyto audito arba kitomis priemonėmis pateiktų ataskaitų duomenyse pastebi
klaidas, įskaitant netikslumus arba neišsamumą, jis apie tai praneša atitinkamam NCB per kiek galima trumpesnį
laiką. Kai atitinkamam NCB pranešta apie tokias klaidas, netikslumus ar trūkstamus duomenis, arba jei jis sužino apie
tas klaidas, netikslumus ar trūkstamus duomenis kitomis priemonėmis: i) dalyvis, kad padėtų įvertinti tų klaidų,
netikslumų ar trūkstamų duomenų poveikį, pateikia visą atitinkamą NCB prašomą papildomą informaciją per
trumpiausią įmanomą laikotarpį, ir ii) atitinkamas NCB gali imtis tam tikrų veiksmų, kurie gali būti ir atitinkamų
dydžių, kurie savo ruožtu gali turėti įtakos dalyvio pagal TITRO-III pasiskolintoms sumoms taikomai palūkanų
normai, perskaičiavimas bei reikalavimas grąžinti pasiskolintas sumas, kurios dėl klaidos, netikslumų ar trūkstamų
duomenų viršija dalyvio skolinimosi sumą.
2.
1 dalies nuostatos taikomos nepriklausomai nuo bet kokių sankcijų, kurios gali būti taikomos pagal Sprendimą
ECB/2010/10 (9) dėl Reglamente (EB) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) įtvirtintų atskaitomybės įsipareigojimų.
8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 3 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. liepos 22 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

(9) 2010 m. rugpjūčio 19 d. Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (OL L 226, 2010 8 28, p. 48).
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I PRIEDAS
TREČIOS TIKSLINIŲ ILGESNĖS TRUKMĖS REFINANSAVIMO OPERACIJŲ SERIJOS VYKDYMAS

1. Skolinimosi sumos ir pasiūlymo sumos ribos apskaičiavimas
Vienos iš tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų trečios serijos (TITRO-III) dalyviams, kurie veikia indivi
dualiai arba kaip pagrindinė TITRO-III grupės įstaiga, nustatoma skolinimosi suma. Apskaičiuota skolinimosi suma bus
suapvalinama iki kito 10 000 EUR kartotinio.
Skolinimosi suma, taikytina individualiam TITRO-III dalyviui, apskaičiuojama remiantis ataskaitiniu likučiu, kurį sudaro
tinkamų paskolų likutis, ir, pasinaudojus 6 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, išlaikomais vertybiniais popieriais
pakeistos tinkamos paskolos 2019 m. vasario 28 d. Skolinimosi suma, taikytina TITRO-III pagrindinei įstaigai, apskai
čiuojama remiantis visų tos TITRO-III grupės narių ataskaitiniu likučiu.
Skolinimosi suma yra lygi sumai, iš 30 % dalyvio ataskaitinio likučio atėmus dalyvio (1) pagal Sprendimą (ES)
2016/810 (ECB/2016/10) (TITRO-II) vykdytų tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų metu pasiskolintas ir
dar negrąžintas atitinkamos TITRO-III atsiskaitymo dieną sumas arba nulį, jei tokia suma yra neigiama, t. y.:
BAk = max(0,3 × ORvasaris2019 – OBk, 0) kai k = 1,…,7
Kur BAk yra skolinimosi suma TITRO-III k (kai k = 1,…,7), Rvasaris2019, kuri yra ataskaitinis likutis 2019 m. vasario 28 d. ir
OBk yra dalyvio TITRO-II pasiskolinta ir TITRO-III k atsiskaitymo dieną dar negrąžinta suma.
Kiekvienoje TITRO-III taikoma pasiūlymo sumos riba, taikytina kiekvienam dalyviui, yra: a) skolinimosi suma BAk
atėmus dalyvio pasiskolintas sumas ankstesnėse TITRO-III; arba b) viena dešimtoji jo viso ataskaitinio likučio dalis. Ck ≥
0 yra dalyvio pasiskolinta suma TITRO-III k, tuomet Ck ≤ BLk, kur BLk yra pasiūlymo sumos riba šiam dalyviui
operacijoje k, kuri apibrėžiama taip:
BL1 = min(BA1, 0,1 × ORvasaris2019)
ir
!

k−1
X

BLk ¼ min BAk −

Cj , 0,1 � ORvasaris2019
j¼1

kai k = 2,...,7.

2. Nustatytų ribų apskaičiavimas
NLm – dalyvio tinkamas grynasis skolinimas kalendorinį mėnesį m apskaičiuojamas kaip dalyvio bendras naujų tinkamų
paskolų tą mėnesį srautas atėmus grąžintas tinkamas paskolas kaip nurodyta II priede.
NLB pažymi to dalyvio nustatytą grynąjį skolinimą. Jis apibrėžiamas taip:
NLB = min (NLbalandis2018 + NLgegužė2018 + … + NLkovas2019, 0)
Tai reiškia, jei pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu dalyvio tinkamas grynasis skolinimas yra teigiamas arba nulinis, tai NLB
= 0. Tačiau, jei pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu dalyvio tinkamas grynasis skolinimas yra neigiamas, tai NLB =
NLbalandis2018 + NLgegužė2018 + … + NLkovas2019.
OAB pažymi dalyvio nustatytą likutį. Jis apibrėžiamas taip:
OAB = max (OLkovas2019 + NLB, 0)
kur OLkovas2019 yra tinkamų paskolų likutis 2019 m. kovo mėn. pabaigoje.
(1) Nuorodos į „dalyvį“ traktuojamos kaip nuorodos į individualius dalyvius arba TITRO-III grupes.
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3. Palūkanų normų apskaičiavimas
NSkovas2021 pažymi sumą, gautą sudėjus tinkamą grynąjį skolinimą laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m.
kovo 31 d. ir 2019 m. kovo 31 d. tinkamų paskolų likutį; tai apskaičiuojama kaip NSkovas2021 = OLkovas2019 + NLbalandis2019 +
… + NLkovas2021
EX pažymi NSkovas2021 procentinį nuokrypį nuo nustatyto likučio, tai yra:
ðNSkovas2021 − OABÞ
� 100
OAB
EX reiškiamas procentine dalimi, suapvalinus iki 15 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu. Kai OAB lygus nuliui,
laikoma, kad EX lygus 2,5.
EX ¼

MROk yra vidutinė pagrindinės refinansavimo operacijos (MRO) palūkanų norma, taikoma TITRO-III terminu ir išreikšta
metine procentine norma, o DFk yra vidutinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, taikoma TITRO-III
terminu ir išreikšta metine procentine norma, t.y.:
1 Xnk
MROk,t
t¼1
nk
1 Xnk
DFk ¼
DFk,t
t¼1
nk
Anksčiau pateiktose lygtyse nk (kai k=1,..7) žymi TITRO-III k dienų skaičių, MROk,t žymi palūkanų normą, taikomą MRO
TITRO-III k t dieną, jei ši MRO atliekama taikant fiksuotos palūkanų normos visiško paskirstymo režimą, arba MROk,t
žymi minimalią pasiūlymo palūkanų normą, taikomą MRO TITRO-III k t dieną, jei ši MRO vykdoma pagal kintamos
palūkanų normos konkurso procedūrą, ir išreikšta metine procentine norma. Anksčiau pateiktose lygtyse DFk,t žymi
indėlių galimybei taikomą palūkanų normą TITRO-III k t dieną, išreikštą metine procentine norma.
MROk ¼

iri žymi palūkanų normos skatinamąjį patikslinimą, matuojamą kaip vidutinio intervalo tarp didžiausios galimos
palūkanų normos (MROk þ 0,1) ir mažiausios galimos palūkanų normos (DFk þ 0,1) dalis; rk žymi TITRO-III k taikytiną
palūkanų normą, išreikštą metine procentine norma; iri ir rk yra nustatomi taip:
a) jei dalyvis 2021 m. kovo 31 d. neviršija savo nustatyto tinkamų paskolų likučio, visoms dalyvio TITRO-III metu
pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra 10 bazinių punktų aukštesnė už vidutinę MRO palūkanų
normą, taikytiną atitinkamos TITRO-III terminu, tai yra:
kai EX ≤ 0, tai iri = 0 % ir rk ¼ MROk þ 0,1
b) jei dalyvis 2021 m. kovo 31 d. viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį bent jau 2,5 %, visoms dalyvio TITRO-III
metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma yra 10 bazinių punktų aukštesnė už vidutinę indėlių
galimybės palūkanų normą, taikytiną atitinkamos TITRO-III terminu, tai yra:
kai EX ≥ 2,5, tai iri = 100 % ir rk ¼ DFk þ 0,1
c) jei dalyvis 2021 m. kovo 31 d. viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį, bet mažiau nei 2,5 %, visoms dalyvio
TITRO-III metu pasiskolintoms sumoms taikytina palūkanų norma išdėstoma palaipsniui, linijiniu būdu, priklausomai
nuo procentinės dalies, kuria dalyvis viršija savo nustatytą tinkamų paskolų likutį, tai yra:
kai 0 < EX < 2,5, tai iri ¼ EX ir rk ¼ MROk þ 0,1 − ðMROk − DFk Þ � iri
2,5
Palūkanų normos skatinamasis patikslinimas (iri) išreiškiamas suapvalinus iki 15 dešimtosios dalies po kablelio tikslumu.
Palūkanų norma (rk) išreiškiama kaip metinė palūkanų norma, suapvalinus iki ketvirtos dešimtosios dalies po kablelio
tikslumu.
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II PRIEDAS
TREČIA TIKSLINIŲ ILGESNĖS TRUKMĖS REFINANSAVIMO OPERACIJŲ SERIJA – PAGAL ATSKAITOMYBĖS
ŠABLONUS REIKALAUJAMŲ DUOMENŲ RENGIMO GAIRĖS

1. Įžanga (1)

Šiose gairėse pateikiami nurodymai kaip parengti duomenų ataskaitas, kurias TITRO-III dalyviai turi pateikti pagal
6 straipsnį. Atskaitomybės reikalavimai pateikiami šio priedo pabaigoje atskaitomybės šablonuose. Šiose gairėse taip pat
išdėstyti operacijose dalyvaujančių TITRO-III grupių pagrindinių įstaigų atskaitomybės reikalavimai.

2 ir 3 skyriuje išdėstyta bendra informacija, susijusi su duomenų rengimu ir perdavimu, o 4 skyriuje paaiškinami teiktini
rodikliai.

2. Bendra informacija
Skolinimosi sumos apskaičiavimui naudojamos priemonės yra susijusios su pinigų finansų institucijų (PFĮ) paskolomis
euro zonos ne finansų bendrovėms ir PFĮ paskolomis euro zonos namų ūkiams (2), išskyrus paskolas būsto pirkimui,
visomis valiutomis. Pagal 6 straipsnį, turi būti pateiktos dvi duomenų ataskaitos: pirmoje ataskaitoje pateikiami
duomenys apie tinkamų palūkanų likutį ir duomenys apie pirmą ataskaitinį laikotarpį, o antroje ataskaitoje pateikiami
duomenys apie antrą ataskaitinį laikotarpį. Sumos turi būti teikiamos atskirai dėl ne finansų bendrovių ir namų ūkių.
Tinkamų paskolų likučiai yra tikslinami dėl paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais arba kitokio jų perleidimo jų
neišbraukus iš balanso, tačiau dalyviai gali pasinaudoti 6 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe pridėti išlaikomais
vertybiniais popieriais pakeistas tinkamas paskolas, siekdami apskaičiuoti savo skolinimosi sumą, neatsižvelgiant į jų
pripažinimo statusą balanse. Taip pat reikalaujama teikti išsamią informaciją dėl šių straipsnių atitinkamų sudėtinių dalių,
taip pat dėl poveikio, kuris atsiranda dėl tinkamų paskolų likučių pokyčių, tačiau nėra susijęs su tinkamu grynuoju
skolinimu (toliau – likučių patikslinimai), įskaitant paskolų pardavimus ir pirkimus bei kitokius paskolų perleidimus.

Kiek tai susiję su surinktos informacijos naudojimu, duomenys apie ataskaitinį likutį bus naudojami nustatyti skolinimosi
sumą. Be to, duomenys apie tinkamą grynąjį skolinimą pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu bus naudojami nustatytam
grynajam skolinimui ir nustatytam likučiui apskaičiuoti. O duomenys apie tinkamą grynąjį skolinimą antruoju
ataskaitiniu laikotarpiu bus naudojami skolinimo pokyčiams ir, po to, taikytinoms palūkanų normoms įvertinti. Visi kiti
rodikliai yra reikalingi tikrinat informacijos vidaus nuoseklumą ir jos suderinamumą su Eurosistemos surinktais statis
tiniais duomenimis, taip pat nuodugniam TITRO-II programos poveikio stebėjimui.

Bendra sistema, pagal kurią pildomas atskaitomybės šablonas, yra numatyta PFĮ balanso straipsnių (BS) statistikos
kontekste euro zonos PFĮ atskaitomybės reikalavimuose, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).
Tiksliau, kiek tai susiję su paskolomis, Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8 straipsnio 2 dalis reikalauja,
kad duomenys apie jas būtų „pateikiami jų pagrindine suma, likusia mėnesio pabaigoje. Į šią sumą neįtraukiami visiški ir
daliniai nurašymai, kaip nustatyta atitinkamoje apskaitos praktikoje. […] paskolų užskaita prieš bet kokius kitus turtą
arba įsipareigojimus nevykdoma.“ Tačiau yra 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų taisyklių, kurios taip pat reiškia, kad
duomenys apie paskolas turi būti teikiami bendrąja verte, kartu su atidėjiniais, išimtis: 8 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad
„NCB gali leisti pateikti duomenis apie paskolas atėmus atidėjinius, ir apie nupirktas paskolas pagal kainą, sutartą jų
įsigijimo metu [t. y. jų sandorio vertę], jeigu tokią atskaitomybės praktiką taiko visi atskaitingieji agentai rezidentai“.
Duomenis apie išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistas tinkamas paskolas draudžiama teikti atėmus atidėjinius, jei jų
pripažinimas balanse yra panaikintas. Toliau išsamiau apžvelgiamas šio nukrypimo nuo bendrųjų BS nurodymų poveikis
duomenų ataskaitų rengimui.

Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) taip pat turėtų būti remiamasi, kai rengiant duomenų ataskaitas
taikomos atitinkamos sąvokų apibrėžtys. Ypač žr. 1 straipsnį dėl bendrųjų sąvokų apibrėžčių ir II priedo 2 ir 3 dalis dėl
(1) Atskaitomybės reikalavimus grindžianti sampratų sistema išlieka nepakitusi palyginus su nustatytąja sprendimuose ECB/2014/34 ir (ES)
2016/810 (ECB/2016/10), išskyrus pasikeitimus dėl išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistų tinkamų paskolų įtraukimo siekiant
apskaičiuoti skolinimosi sumą.
(2) Duomenų ataskaitose „namų ūkiai“ apima ir namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas.
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priemonių rūšių, kurios turi būti laikomos paskolomis, bei, atitinkamai, dėl dalyvių sektorių sąvokų apibrėžčių.
Pažymėtina, kad, kaip taisyklė, BS sistemoje už paskolas gautinos sukauptos palūkanos, kai jos susikaupia, turi būti
įrašytos balanse (t. y. apskaitomos remiantis kaupimo, o ne faktinio gavimo principu), tačiau neturėtų būti įtraukiamos į
duomenis apie paskolų likučius. Tačiau, kapitalizuotos palūkanos turėtų būti apskaitomos kaip likučių dalis.
Nors daug teiktinų duomenų jau parengia PFĮ pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) reikalavimus, tam
tikrą papildomą informaciją turėtų rengti TITRO-III pasiūlymus teikiantys dalyviai. BS statistikos metodologinė sistema,
nustatyta PFĮ balanso statistikos vadove (3), pateikia visą susijusią informaciją, reikalingą rengiant šiuos papildomus
duomenis; atskirų rodiklių sąvokų apibrėžtys išsamiau aprašomos 4 punkte.

3. Bendrieji duomenų teikimo nurodymai
a) Atskaitomybės šablonų struktūra
Šablonuose nurodomos ataskaitinės datos, su kuriais susiję duomenys, o rodikliai grupuojami į du blokus: PFĮ
paskolos euro zonos ne finansų bendrovėms ir PFĮ paskolos euro zonos namų ūkiams, išskyrus paskolas būstams
įsigyti. Duomenys visuose geltonai pažymėtuose langeliuose apskaičiuojami pagal į kitus langelius įrašytus duomenis,
pagal pateiktas formules. Šablonuose taip pat nurodomos duomenų patvirtinimo taisyklės, kurias pasitelkus
patikrinimas vidinis duomenų suderinamumas.
TITRO-III yra dvi ataskaitos:
— pirmoje ataskaitoje reikia pateikti užpildytą duomenų šabloną A, susijusį su ataskaitiniu likučiu, siekiant
apskaičiuoti skolinimosi sumą ir pasiūlymo sumos ribas. Jei dalyviai naudojasi galimybe pagal 6 straipsnio 3 dalį,
jie privalo pateikdami papildomus straipsnius, susijusius su išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistomis
tinkamomis paskolomis, taip pat auditoriaus atliktą šių straipsnių įvertinimą, vadovaujantis 6 straipsnio 6 dalies
c punkto v papunkčiu. Teikiant pirmą ataskaitą, reikia pateikti ir užpildytą šabloną B, skirtą „pirmam ataskai
tiniam laikotarpiui“, t. y. nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d, siekiant apskaičiuoti tinkamą
grynąjį skolinimąsi ir nustatytas ribas,
— antroje ataskaitoje reikia pateikti užpildytą duomenų šabloną B, skirtą „antram ataskaitiniam laikotarpiui“, t. y.
nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., siekiant apskaičiuoti tinkamą grynąjį skolinimąsi ir
palyginimus su nustatytomis ribomis, kuriomis grindžiamos taikytinos palūkanų normos.
B šablone su likučiais susiję rodikliai turi būti teikiami tokie, kokie jie yra mėnesio, einančio prieš ataskaitinio
laikotarpio pradžią, pabaigoje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; t. y. pirmu ataskaitiniu laikotarpiu teikiami
2018 m. kovo 31 d. ir 2019 m. kovo 31 d. likučių duomenys, o antru ataskaitiniu laikotarpiu turi būti teikiami
2019 m. kovo 31 d. ir 2021 m. kovo 31 d. likučių duomenys. O duomenys apie sandorius ir pataisymus turi apimti
visus susijusius ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius poveikius.

b) TITRO-III grupių atskaitomybė
Grupių dalyvavimo TITRO-III atveju, duomenys, kaip taisyklė, turėtų būti teikiami agreguotu pagrindu. Tačiau
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali rinkti informaciją pagal atskiras
įstaigas, jei jie mano, kad tai yra tinkama.

c) Duomenų ataskaitų perdavimas
Užpildytos duomenų ataskaitos turėtų būti perduotos atitinkamam NCB kaip nurodyta 6 straipsnyje ir pagal ECB
interneto svetainėje paskelbtą TITRO-III informacinį kalendorių, kuriame taip pat išdėstyti ataskaitiniai laikotarpiai,
kurių duomenys turi būti teikiami per kiekvieną perdavimą ir kurie istoriniai duomenys turėtų būti naudojami
rengiant duomenis.

d) Duomenų vienetas
Duomenys turi būti teikiami tūkstančiais eurų.
(3) Žr. PFĮ balanso statistikos vadovą (angl. Manual on MFI balance sheet statistics), ECB, 2019 m. sausio mėn., paskelbta ECB interneto
svetainėje: www.ecb.europa.eu. Tiksliau, 4.3 skyriuje, p. 40 aprašytas statistinių duomenų apie paskolas teikimas.
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4. Sąvokų apibrėžtys
Šiame skyriuje pateikiamos straipsnių, kurie turi būti teikiami, apibrėžtys, o atskaitomybės šablonuose naudojamas
numeravimas nurodytas skliausteliuose.

a) Tinkamų paskolų likučiai (1 ir 4)
Šių langelių duomenys apskaičiuojami remiantis skaičiais, pateiktais už šiuos balanso straipsnius: iš „Likučių balanse“
(1.1 ir 4.1) atėmus „Paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais ar kitaip perleistos, tačiau kurios nėra
išbrauktos iš balanso, likučius“ (1.2 ir 4.2) ir pridėjus „Likusius atidėjinius“ (1.3 ir 4.3). Pastarasis elementas
reikšmingas tik tais atvejais, kai priešingai įprastai BS praktikai, paskolų duomenys teikiami atėmus atidėjinius.
Tinkamus paskolų likučius pagrindžiantys straipsniai yra:
i)

Likučiai balanse (1.1 ir 4.1)
Šis straipsnis apima euro zonos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams suteiktų paskolų likučius, išskyrus
paskolas būstui įsigyti. Sukauptos palūkanos, skirtingai nei kapitalizuotos palūkanos, į rodiklius neįtraukiamos.
Šie langeliai yra tiesiogiai susieti su Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 2 dalies reikala
vimais (1 lentelės 2 blokas dėl mėnesinių atsargų).
Dėl straipsnių, kurie turi būti įtraukti į duomenų ataskaitas, išsamesnių sąvokų apibrėžčių žr. Reglamento (ES)
Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalį ir PFĮ balanso statistikos vadovo 4.3 skyrių.

ii) Vertybiniais popieriais pakeistų ar kitaip perleistų paskolų, kurios nėra išbrauktos iš balanso, likučiai (1.2 ir 4.2)
Šis straipsnis apima paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais ar kitaip perleistos, tačiau kurios nėra
išbrauktos iš balanso, likučius. Turi būti teikiami duomenys apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais
operacijas, neatsižvelgiant į tai, kur yra susijusių finansinių priemonių bendrovių rezidavimo vieta. Paskolos,
teikiamos kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos kredito operacijoms kredito reikalavimų forma, dėl ko
įvykdomas pervedimas neišbraukiant iš balanso, į šį straipsnį neįeina.
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalis (5a lentelės dėl mėnesinių duomenų 5.1 blokas)
apima reikalaujamą informaciją apie vertybiniais popieriais pakeistas paskolas ne finansų bendrovėms ir namų
ūkiams, kurių pripažinimas nebuvo panaikintas, bet nereikalauja, kad duomenys apie jas būtų suskirstyti pagal
paskirtį. Be to, paskolų, kurios buvo kitaip perleistos (t. y. ne pakeitimo vertybiniais popieriais būdu), tačiau jų
pripažinimas nepanaikintas, likučiai neįtraukiami pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Todėl
rengiant duomenų ataskaitas reikia atskirai paimti duomenis iš PFĮ vidaus duomenų bazių.
Dėl išsamesnės informacijos apie straipsnius, kurie turi būti įtraukti į duomenų ataskaitas, žr. Reglamento (ES)
Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalį ir PFĮ balanso statistikos vadovo 4.3.11 skyrių.
iii) Likę atidėjiniai (1.3 ir 4.3)
Šie duomenys aktualūs tik toms įstaigoms, kurios priešingai įprastai BS praktikai, teikia duomenis apie paskolas
atėmus atidėjinius. Įstaigų, kurios pasiūlymus teikia kaip TITRO-III grupė, atveju, šis pasiūlymas taikomas tik
toms grupės įstaigoms, kurios apskaito paskolas atėmus atidėjinius.
Šis straipsnis apima individualias ir kolektyvines atsargas dėl nuvertėjimo bei paskolų nuostolių (prieš visišką ir
dalinį nurašymą). Duomenys turi būti susieti su „Balanse likusiomis paskolomis“ (1.1 ir 4.1), išskyrus
„Vertybiniais popieriais pakeistų ar kitaip perleistų paskolų, kurių pripažinimas balanse nepanaikintas, likučius“
(1.2 ir 4.2).
Kaip nurodyta 2 punkto trečioje pastraipoje, kaip taisyklė, BS statistikoje duomenys apie paskolas teikiami
nurodant jų pagrindinį likutį, atitinkamus jų atidėjinius priskiriant „Kapitalui ir atsargoms“. Tokiais atvejais
informacija apie atidėjinius atskirai neturėtų būti teikiama. Tuo pačiu metu, tais atvejais, kai duomenys apie
paskolas teikiami atėmus atidėjinius, ši papildoma informacija turi būti teikiama, kad būtų surinkti tarp PFĮ
išsamiai palyginami duomenys.
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Jei yra nusistovėjusi praktika teikti duomenis apie paskolų likučius atėmus atidėjinius, NCB gali pasirinkti šios
informacijos teikimą laikyti neprivalomu. Tačiau tokiais atvejais skaičiavimas pagal TITRO-III sistemą bus
grindžiamas likusių paskolų sumomis balanse atėmus atidėjinius (4).
Dėl išsamesnės informacijos žr. nuorodą į atidėjinius termino „Kapitalas ir atsargos“ apibrėžtyje, pateiktoje
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo 2 dalyje.
b) Tinkamas grynasis skolinimas (2)
Šiuose langeliuose įrašomas grynasis skolinimas (sandoriai), įvykęs ataskaitiniu laikotarpiu. Šie duomenys apskai
čiuojami pagal pateiktus straipsnių dalių skaičius, būtent „Bendrasis skolinimas“ (2.1) atėmus „Grąžinimai“ (2.2).
Paskolų, kurių sąlygos ataskaitiniu laikotarpiu buvo pakeistos, tuo metu kai pakeičiamos sąlygos, duomenys turėtų
būti teikiami kaip „Grąžinimas“ ir „Bendrasis skolinimas“. Patikslinimo duomenys turi apimti poveikį, susijusį su
paskolų sąlygų pakeitimu.
Duomenys apie grįžtamuosius sandorius laikotarpiu (t. y. laikotarpiu suteiktos ir grąžintos paskolos) iš esmės turėtų
būti teikiami kaip „Bendrasis skolinimas“ ir „Grąžinimas“. Tačiau taip pat leidžiama pasiūlymus teikiančioms PFĮ
rengiant duomenų ataskaitas neįtraukti šių operacijų, jei tai palengvintų jų atskaitomybės naštą. Tuo atveju jos turėtų
pateikti informaciją atitinkamam NCB, ir iš likučių patikslinimų duomenų taip pat turi būti pašalintas su šiomis
grįžtamosiomis operacijomis susijęs poveikis. Ši išimtis netaikoma per laikotarpį suteiktoms paskoloms, kurios yra
pakeistos vertybiniais popieriais ar kitaip perleistos.
Kreditinės kortelės skola, atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas taip pat turėtų būti apsvarstyti. Dėl šių
priemonių balansų pokyčiai dėl ataskaitiniais laikotarpiais panaudotų arba išbrauktų sumų turėtų būti naudojami
kaip grynojo skolinimo pakaitiniai rodikliai. Duomenys apie teigiamas sumas turėtų būti teikiami kaip „Bendrasis
skolinimas“ (2.1), o apie neigiamas sumas turėtų būti teikiami (su teigiamu ženklu) kaip „Grąžinimai“ (2.2).
i) Bendrasis skolinimas (2.1)
Šis straipsnis apima naujų paskolų bendrąja verte srautą ataskaitiniu laikotarpiu, išskyrus bet kokius paskolų
įsigijimus. Duomenys apie suteiktą kreditą, kuris susijęs su kreditinės kortelės skola, atnaujinamosiomis
paskolomis ir sąskaitų pereikvojimu, taip pat turėtų būti teikiami kaip paaiškinta pirmiau.
Per laikotarpį prie kliento balanso pridėtos sumos dėl, pavyzdžiui, palūkanų kapitalizacijos (priešinga palūkanų
kaupimui) ir įmokų taip pat turėtų būti įtrauktos.
ii) Grąžinimai (2.2)
Šis straipsnis apima pagrindinės sumos grąžinimo srautus ataskaitiniu laikotarpiu, išskyrus tuos, kurie susiję su
vertybiniais popieriais pakeistomis ar kitaip perleistomis paskolomis, kurių pripažinimas balanse nepanai
kintas. Duomenys apie grąžinimą, kuris susijęs su kreditinės kortelės skola, atnaujinamosiomis paskolomis ir
sąskaitų pereikvojimu, taip pat turėtų būti teikiami kaip paaiškinta pirmiau.
Duomenys apie palūkanų mokėjimus, susijusius su sukauptomis dar nekapitalizuotomis palūkanomis, paskolų
perdavimus ir kitus likučių patikslinimus (įskaitant visišką ir dalinį nurašymą) neturėtų būti teikiami.
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) skolos konvertavimas į nuosavybės priemones laikytinas
sandoriu. Vis dėlto, sudarant TITRO-III duomenų ataskaitas, duomenis apie skolos konvertavimą į nuosavybės
priemones, kuriomis dalyvio ne finansų bendrovėms suteiktos paskolos pakeičiamos tam dalyviui tose ne finansų
bendrovėse priklausančiomis nuosavybės priemonėmis, galima teikti kaip apie perkvalifikavimą, o ne kaip apie
paskolų grąžinimą, jei, kaip nustato atitinkamas NCB, dalyvio realiajai ekonomikai suteiktas finansavimas dėl to
nesumažėja. Dalyvis visą reikalingą informaciją pateikia NCB, kad šis spręstų, kaip traktuoti konvertavimą.
c) Likučių patikslinimai (3)
Šie langeliai yra skirti duomenims apie tinkamų paskolų likučių pokyčius (sumažėjimus (–) ir padidėjimus (+))
ataskaitiniu laikotarpiu, kurie nesusiję su grynuoju skolinimu, pateikti. Tokie pokyčiai atsiranda dėl tokių operacijų
kaip paskolų pakeitimas vertybiniais popieriais ir kitokių paskolų perleidimų ataskaitiniu laikotarpiu bei dėl kitų
patikslinimų, susijusių su perkainojimais dėl valiutų kursų pokyčių, paskolų visiško ir dalinio nurašymo bei perklasifi
kavimo.
(4) Ši išimtis taip pat daro poveikį teikiant duomenis apie visišką ir dalinį nurašymą, kaip paaiškinta toliau.
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Su likučių patikslinimu susiję straipsniai apskaičiuojami pagal pateiktus straipsnių dalių skaičius, būtent: „Paskolų
pardavimai ir pirkimai bei kiti paskolų perleidimai ataskaitiniu laikotarpiu“ (3.1) pridėjus „Kiti patikslinimai“ (3.2).
i) Paskolų pardavimai ir įsigijimai bei kiti paskolų perleidimai ataskaitiniu laikotarpiu (3.1)
— Grynieji vertybiniais popieriais pakeistų paskolų srautai, darantys poveikį paskolų atsargoms (3.1A).
Šis straipsnis apima ataskaitiniu laikotarpiu pakeistų vertybiniais popieriais paskolų, darančių poveikį paskolų
atsargoms apie kurias teikiami duomenys, grynąją sumą, apskaičiuojamą iš įsigijimų atėmus perdavimus (5).
Turi būti teikiami duomenys apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais operacijas, neatsižvelgiant į tai, ar
dalyvaujančios finansinių priemonių bendrovės yra rezidentės. Paskolų perleidimai turėtų būti įrašyti
nominaliąja verte atėmus visišką ir dalinį nurašymą pardavimų metu. Duomenys apie šį visišką ir dalinį
nurašymą, kai įmanoma juos nustatyti, teikiami pagal 3.2B straipsnį (žr. toliau). PFĮ, kurios teikia duomenis
apie paskolas atėmus atidėjinius, atveju perleidimai turėtų būti įrašomi balansine verte (t. y. nominaliąja verte
atėmus likusius atidėjinius) (6).
Šiuos elementus apima Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalies (5a lentelės dėl
mėnesinių duomenų 1.1 blokas ir 5b lentelės dėl ketvirčio duomenų 1.1 blokas) reikalavimai.
Dėl straipsnių, kurie turi būti teikiami, išsamesnių sąvokų apibrėžčių žr. Reglamento (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) I priedo 5 dalį ir PFĮ balanso statistikos vadovo 4.3.11 skyrių.
— Grynieji paskolų, kurios yra kitaip perleistos, srautai, darantys poveikį paskolų atsargoms (3.1B).
Šis straipsnis apima per laikotarpį su pakeitimu vertybiniais popieriais nesusijusiose operacijose perleistų arba
įsigytų paskolų grynąją sumą, darančią poveikį paskolų atsargoms, apie kurias teikiami duomenys, ir apskai
čiuojamas iš įsigijimų atėmus perleidimus. Perleidimai turėtų būti įrašyti nominaliąja verte atėmus visišką ir
dalinį nurašymą pardavimų metu. Duomenys apie šį visišką ir dalinį nurašymą, kai įmanoma juos nustatyti,
turėtų būti teikiami pagal 3.2B straipsnį. PFĮ, kurios teikia duomenis apie paskolas atėmus atidėjinius,
perleidimai turėtų būti įrašyti balansine verte (t. y. nominaliąja verte atėmus likusius atidėjinius).
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalies reikalavimai iš dalies yra susiję su šiais
elementais. 5a lentelės dėl mėnesinių duomenų ir 5b lentelės dėl ketvirtinių duomenų 1.2 blokai apima
duomenis dėl kitaip perduotų paskolų grynųjų srautų, kurie turi įtakos paskolų atsargoms, tačiau neapima:
1) kitoms vidaus PFĮ perduotų arba iš kitų vidaus PFĮ įsigytų paskolų, įskaitant perdavimus grupės viduje dėl
įmonių verslo pertvarkymo (pvz. patronuojamosios vidaus PFĮ sujungtų paskolų perdavimas patronuojan
čiajai PFĮ);
2) skolų perdavimų vykstant reorganizacijai grupės viduje dėl susijungimų, įsigijimų ir skaidymųsi.
Rengiant duomenų ataskaitas turi būti teikiami duomenys apie visus šiuos poveikius. Dėl išsamesnės
informacijos apie straipsnius, kurių duomenys turi būti teikiami, žr. Reglamento (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) I priedo 5 dalį ir PFĮ balanso statistikos vadovo 4.3.11 skyrių. Dėl „PFĮ sektoriaus struktūros
pokyčių“ PFĮ balanso statistikos vadovo 5.6.4 skyriuje numatytas išsamus grupės vidaus perdavimų aprašas,
išskiriant atvejus kai perdavimai vyksta tarp atskirų institucinių vienetų (pvz., iki tol, kai vienas arba daugiau
vienetų nustoja egzistuoti dėl susijungimo arba įsigijimo), bei atvejus, kai perdavimai vyksta tuo metu, kai tam
tikri vienetai nebeegzistuoja, tuomet turėtų būti atliekamas statistinis perklasifikavimas. Kadangi abiem
atvejais pasekmės yra vienodos, rengiant duomenų ataskaitas duomenys turi būti teikiami pagal 3.1C straipsnį
(ir ne pagal 3.2C straipsnį).
(5) Šis susitarimas dėl žymėjimo ženklais, kuris prieštarauja Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) reikalavimams, atitinka
bendrąjį reikalavimą dėl patikslinimo duomenų kaip nurodyta pirmiau – būtent apie poveikį, lemiantį likučių padidėjimą (sumažėjimą),
turi būti teikiami duomenys su teigiamu (neigiamu) ženklu.
6
( ) Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) leidžia PFĮ teikti duomenis apie įsigytas paskolas jų sandorio verte, kol tokia yra visų
šalies rezidenčių PFĮ taikoma nacionalinė praktika. Tokiais atvejais duomenys apie galinčius atsirasti perkainojimo komponentus turi būti
teikiami pagal straipsnį 3.2B.
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— Grynieji paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais arba kitaip perleistos, srautai, nedarantys
poveikio paskolų atsargoms (3.1C).
Šis straipsnis apima ataskaitiniu laikotarpiu vertybiniais popieriais pakeistų arba kitaip perduotų paskolų
grynąją sumą, neturinčią įtakos pateiktiems duomenims apie paskolų atsargas, apskaičiuotą kaip įsigijimai
atėmus perdavimus. Perleidimai turėtų būti įrašyti nominaliąja verte atėmus visišką ir dalinį nurašymą
pardavimų metu. Duomenys apie šį visišką ir dalinį nurašymą, kai įmanoma juos nustatyti, turėtų būti
teikiami pagal 3.2B straipsnį. PFĮ, kurios teikia duomenis apie paskolas atėmus atidėjinius, perleidimai turėtų
būti įrašyti balansine verte (t. y. nominaliąja verte atėmus likusius atidėjinius). Grynieji srautai, susiję su
paskolų, teikiamų kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos kredito operacijoms kredito reikalavimų forma,
dėl ko įvykdomas perdavimas nepanaikinant pripažinimo balanse, į šį straipsnį neįeina.
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalies reikalavimai iš dalies yra susiję su šiais
elementais. 5a lentelės dėl mėnesinių duomenų ir 5b lentelės dėl ketvirtinių duomenų 2.1 blokai apima
duomenis dėl vertybiniais popieriais pakeistų arba kitaip perduotų paskolų grynųjų srautų, neturinčių įtakos
duomenims apie paskolų atsargas, tačiau paskolos namų ūkiams būstui pirkti nėra atskirai nustatomos ir
todėl turėtų būti atskirai gaunamos iš PFĮ vidaus duomenų bazių. Be to, kaip nurodyta pirmiau, reikalavimai
netaikomi:
1) kitoms vidaus PFĮ perduotų arba iš kitų PFĮ įsigytų paskolų, įskaitant perdavimus grupės viduje dėl įmonių
veiklos pertvarkymo (pvz. vidaus patronuojamosios PFĮ sujungtų paskolų perdavimas patronuojančiajai
PFĮ) duomenims;
2) skolų perdavimų duomenims vykstant reorganizacijai grupės viduje dėl susijungimų, įsigijimų ir
skaidymųsi.
Rengiant duomenų ataskaitas turi būti teikiami duomenys apie visus šiuos poveikius.
Dėl išsamesnės informacijos apie straipsnius, kurie turi būti teikiami, žr. Reglamento (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) I priedo 5 dalį ir PFĮ balanso statistikos vadovo 4.3.11 skyrių.
ii) Kiti patikslinimai (3.2)
Šių straipsnių, susijusių su kitais patikslinimais, duomenys turi būti teikiami dėl paskolų likučių balanse, išskyrus
vertybiniais popieriais pakeistas ar kitaip perduotas paskolas, kurių pripažinimas nepanaikintas.
— Perkainojimai dėl valiutų kursų pokyčių (3.2A)
Valiutų kursų, susijusių su euru, svyravimai leidžia atsirasti paskolų užsienio valiutomis, kai jos išreikštos
eurais, vertės pokyčiams. Duomenys apie šiuos poveikius turėtų būti teikiami su neigiamu (teigiamu) ženklu,
kai vertinat grynąsias sumas, įvyksta likučių sumažėjimas (padidėjimas), ir jie yra reikalingi siekiant visiškai
suderinti grynojo skolinimo ir likučių pokyčių duomenis.
Šiems patikslinimams netaikomi Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) nustatyti reikalavimai.
Rengiant duomenų ataskaitas, jei PFĮ dar neturi duomenų (ir net įverčių), jie gali būti apskaičiuoti pagal PFĮ
balanso statistikos vadovo 4.2.2 skyrių. Siūloma vertinimo procedūra apsiriboja tik pagrindinių valiutų
skaičiavimais ir yra atliekama šiais etapais:
1) mėnesio, einančio prieš laikotarpio pradžią, pabaigos ir laikotarpio pabaigos tinkamų paskolų likučiai (1 ir
4 straipsniai) suskirstomi pagal valiutą, kuria jie išreikšti, daugiausia dėmesio kreipiant į paskolų, išreikštų
GBP, USD, CHF ir JPY, grupes. Jei šių duomenų dar nėra, gali būti panaudoti duomenys apie visus balanso
likučius, įskaitant vertybiniais popieriais pakeistas ar kitaip perduotas paskolas, kurių pripažinimas
nepanaikintas – 1.1 ir 4.1 straipsniai;
2) kiekviena paskolų grupė traktuojama, kaip nurodyta toliau. PFĮ balanso statistikos vadovo atitinkamų
lygčių numeriai nurodyti skliausteliuose:
— mėnesio, einančio prieš ataskaitinio laikotarpio pradžią, pabaigos ir laikotarpio pabaigos likučiai
paverčiami į pradinę išraiškos valiutą naudojant atitinkamus nominaliuosius valiutų kursus (7) ([7.2.2]
ir [7.2.3] lygtys),
(7) Turėtų būti naudojami ECB orientaciniai valiutų kursai. Žr. 1998 m. liepos 8 d. pranešimą spaudai dėl bendrų rinkos standartų
nustatymo, kuris yra paskelbtas ECB svetainėje: www.ecb.europa.eu.
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— likučių, išreikštų užsienio valiuta, pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiuojami ir vėl paverčiami
eurais naudojant dienos valiutų kursų vidutinę vertę ataskaitiniu laikotarpiu ([7.2.4] lygtis),
— apskaičiuojamas likučių, paverstų į eurus apskaičiuojant pagal anksčiau nurodytą etapą, pokyčio ir
likučių eurais pokyčio skirtumas ([7.2.5] lygtis, su priešingu ženklu);
3) nustatomas galutinis valiutų kursų patikslinimas kaip kiekvienos valiutos patikslinimų suma.
Dėl papildomos informacijos žr. PFĮ balanso statistikos vadovo 5.8 ir 7.2.2 skyrius.
— Visiškas / dalinis nurašymas (3.2B)
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1 straipsnio g punktą, „dalinis nurašymas – tiesioginis
paskolos sumos sumažinimas statistiniame balanse dėl jos nuvertėjimo“. Panašiai, pagal to paties reglamento
1 straipsnio h punktą „visiškas nurašymas – visos paskolos sumos nurašymas, kai ji pašalinama iš balanso“.
Visiško ir dalinio nurašymo poveikio duomenys turėtų būti teikiami su neigiamu arba teigiamu ženklu, kai
grynąja verte jie atitinkamai lemia likučių sumažėjimą arba padidėjimą. Šie duomenys yra reikalingi, kad būtų
galima visapusiškai suderinti skolinimo ir likučių pokyčių duomenis.
Balanse likusių paskolų visiško ir dalinio nurašymo atveju, gali būti naudojami duomenys parengti atitikti
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 4 dalies būtinuosius reikalavimus (1A lentelė dėl
mėnesinių patikslinimų dėl perkainojimo). Tačiau, norint nustatyti vertybiniais popieriais pakeistų ar kitaip
perduotų paskolų, kurių pripažinimas nėra panaikintas, visiško ir dalinio nurašymo poveikį, reikia atskirai
išgauti duomenis iš PFĮ vidaus duomenų bazių.
Tinkamų paskolų likučių duomenys (1 ir 4 straipsniai) iš esmės yra pataisyti dėl atidėjinių likučių tais atvejais,
kai paskolos statistiniame balanse įrašomos atėmus atidėjinius.
— Kai dalyviai teikia duomenis 1.3 ir 4.3 straipsniams, duomenys apie visišką ir dalinį paskolų nurašymą
turėtų apimti buvusių atidėjinių paskoloms, kurios tapo (iš dalies arba visiškai) nebeatgaunamos,
atšaukimą ir, be to, taip pat turėtų apimti nuostolius dėl atidėjinių pertekliaus, jei taikytina. Panašiai, kai
turinti atidėjinius paskola yra pakeičiama vertybiniais popieriais arba kitaip perleista, visišką arba dalinį
nurašymą reikia įrašyti kaip lygų likusiems atidėjiniams, su priešingu ženklu, tam kad būtų atspindėtas
balanso vertės pokytis, pataisius atidėjinių sumas ir grynojo srauto vertę. Per tam tikrą laiką atidėjiniai gali
pasikeisti dėl naujų atsargų dėl nuvertėjimo ir paskolų nuostolių (atėmus galimus grįžtamuosius sandorius,
įskaitant tuos, kai paskolos gavėjas grąžina paskolą). Tokie pokyčiai neturėtų būti įrašomi į duomenų
ataskaitas kaip visiško / dalinio nurašymo dalis (nes duomenų ataskaitose pateikiamos vertės pridėjus
atidėjinius) (8).
Galima nenustatyti vertybiniais popieriais pakeistų ar kitaip perduotų paskolų, kurių pripažinimas nėra
panaikintas, visiško ir dalinio nurašymo poveikio, jei atskirų duomenų apie atidėjinius neįmanoma išgauti
iš PFĮ vidaus duomenų bazių.
— Jei yra nusistovėjusi praktika duomenis apie paskolų likučius teikti atėmus duomenis apie atidėjinius, bet
susiję straipsniai (1.3 ir 4.3) dėl atidėjinių nėra teikiami (žr. 4 punkto a papunktį), visiškas / dalinis
nurašymas turi apimti naujas atsargas dėl nuvertėjimo ir paskolų nuostolių (atėmus galimus grįžtamuosius
sandorius, įskaitant tuos, kai paskolos gavėjas grąžina paskolą) (9).
Galima nenustatyti vertybiniais popieriais pakeistų ar kitaip perduotų paskolų, kurių pripažinimas nėra
panaikintas, visiško ir dalinio nurašymo poveikio, jei atskirų duomenų apie atidėjinius neįmanoma išgauti
iš PFĮ vidaus duomenų bazių.
Iš esmės, šie straipsniai taip pat apima perkainojimus, kurie atliekami, kai paskolos pakeičiamos
vertybiniais popieriais arba kitaip perduotos, o sandorio vertė skiriasi nuo likusių nominalių sumų, kai
įvyksta perdavimas. Duomenys apie šiuos perkainojimus, kai įmanoma juos nustatyti, turi būti teikiami ir
turėtų būti apskaičiuojami kaip sandorio vertės ir likusios nominalios sumos skirtumas pardavimo metu.
(8) Šis reikalavimas skiriasi nuo atskaitomybės reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).
(9) Šis reikalavimas atitinka informaciją, kurią pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) turi teikti PFĮ apie paskolas atėmus
atidėjinius.
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Dėl papildomos informacijos žr. Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 4 dalį ir PFĮ
balanso statistikos vadovo 5.4 skyrių.
— Perklasifikavimai (3.2C)
Perklasifikavimuose įrašomi visi kiti poveikiai, kurie nesusiję su grynuoju skolinimu kaip apibrėžta 4 punkto
b papunktyje, bet lemia balanso paskolų likučių pokyčius, išskyrus vertybiniais popieriais pakeistas ar kitaip
perduotas paskolas, kurių pripažinimas nėra panaikintas.
Šiems poveikiams netaikomi Reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) nustatyti reikalavimai ir jų
poveikis paprastai įvertinamas agreguotuoju pagrindu rengiant makroekonomikos statistiką. Tačiau jie yra
svarbūs individualių įstaigų (arba TITRO-III grupių) lygiu, kad būtų suderinti grynojo skolinimo ir likučių
pokyčių duomenys.
Turi būti teikiami duomenys apie šiuos balanso paskolų likučių, išskyrus vertybiniais popieriais pakeistas ar
kitaip perduotas paskolas, kurių pripažinimas nėra panaikintas, pokyčius, ir taikomas įprastas susitarimas dėl
poveikių, lemiančių likučių sumažėjimą (padidėjimą) įrašymo su neigiamu (teigiamu) ženklu:
1) sektoriaus klasifikavimo arba paskolos gavėjų rezidavimo vietos pasikeitimas dėl kurio pasikeičia teikiami
duomenys apie likusias pozicijas, kurios nesusijusios su grynuoju skolinimu, ir todėl turi būti įrašytos;
2) priemonių klasifikavimo pokyčiai. Jie taip pat gali turėti įtakos rodikliams, jei paskolų likučiai padidėja
arba sumažėja dėl, pavyzdžiui, skolos vertybinių popierių perklasifikavimo į paskolą arba paskolos perkla
sifikavimo į vertybinius popierius;
3) patikslinimai dėl duomenų teikimo klaidų ištaisymo, vadovaujantis pagal 7 straipsnio 1 dalies f punktą iš
atitinkamo NCB gautais nurodymais;
4) patikslinimai dėl įmonių reorganizacijos ir TITRO-III grupių sudėties pokyčių, kai dar kartą pateikti pirmą
duomenų ataskaitą, atspindinčią naują įmonės struktūrą ir TITRO-III grupės sudėtį, nereikalauja vadovau
jantis 6 straipsnio 8 dalimi.
Dėl papildomos informacijos žr. PFĮ balanso statistikos vadovo 5.6 skyrių. Tačiau turėtų būti atsižvelgta į
pirmiau pabrėžtus sąvokų skirtumus išvedant perklasifikavimo duomenis individualių įstaigų lygiu.
d) Papildomos sumos, susijusios su išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistomis tinkamomis paskolomis (S.1)
Jei dalyviai naudojasi galimybe, numatyta 6 straipsnio 3 dalyje, jie taip pat privalo A šablone pateikti šiuos
papildomus straipsnius, susijusius su išlaikomais vertybiniais popieriais pakeistų tinkamų paskolų likučiais:
i)

„Tinkamų paskolų, kurios yra pakeistos išlaikomais vertybiniais popieriais, tačiau kurios nėra išbrauktos iš
balanso, likučiai“ (S.1.1)
Šie duomenys susieti su paskolomis, pakeistomis išlaikomais vertybiniais popieriais, kurios įtrauktos į duomenis,
pateiktus 1.2 straipsnyje.

ii) „Tinkamų paskolų, kurios yra pakeistos išlaikomais vertybiniais popieriais ir išbrauktos iš balanso, likučiai“
(S.1.2)
Šie duomenys susieti su paskolomis, pakeistomis išlaikomais vertybiniais popieriais, kurios nebėra apskaitomos
balanse, nes jos yra išbrauktos. Tol, kol dalyvis administruoja paskolas, duomenys apie jas toliau teikiami pagal
Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 5 dalį (lentelių 5a ir 5b 3.1 blokas).
iii) „Tinkamų paskolų, kurios yra pakeistos išlaikomais vertybiniais popieriais, tačiau kurios nėra išbrauktos iš
balanso, atidėjinių likučiai“ (S.1.3)
Šie duomenys susieti su paskolomis, kurios nėra išbrauktos iš balanso – t. y. duomenys apie jas teikiami S.1.1.
Šių straipsnių duomenys turi būti teikiami tik tais atvejais, priešingai bendrai BSI praktikai, paskolų duomenys
teikiami atėmus atidėjinius. Vis dėlto šiuo atveju dalyviai gali atsisakyti suteikti šią informaciją; tuomet
atitinkamos sumos neįtraukiamos apskaičiuojant tinkamų paskolų likučius.
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TITRO-III atskaitomybė
TITRO-III atskaitomybės A šablonas
Ataskaitinis laikotarpis: 2019 m. vasario 28 d.
Paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, išskyrus paskolas namų ūkiams būstui įsigyti (tūkst. EUR)

LT

Pagrindiniai ataskaitinio likučio rodikliai

Paskolos namų ūkiams (įskaitant namų
ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno in
stitucijas), išskyrus paskolas būstui įsi
gyti

Paskolos ne fi
nansų bendro
vėms

1

Tinkamų paskolų atidėjiniai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

strai
psnis
0 1

S.1

Papildomos sumos, susijusios su savo vertybiniais popieriais pakeistomis
tinkamomis paskolomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0 S.1

formulė

patvirtinimas

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

1 = 1.1 - 1.2 (+ 1.3)

Pagrindžiantys straipsniai
Likučiai balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1

1.2

Paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais ar kitaip perleistos, tačiau
kurios nėra išbrauktos iš balanso, likučiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

1.3

Likę paskolų atidėjiniai, apskaitomi 1.1 straipsnyje, išskyrus 1.2 (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3

Papildomi straipsniai, susiję su savo vertybiniais popieriais pakeistomis tinka
momis paskolomis
S.1.1

Tinkamų paskolų, kurios yra pakeistos savo vertybiniais popieriais, tačiau kurios nėra iš
brauktos iš balanso, likučiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.1.1

S.1.2

Tinkamų paskolų, kurios yra pakeistos savo vertybiniais popieriais ir išbrauktos iš ba
lanso, likučiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.1.2

S.1.3

Tinkamų paskolų, kurios yra pakeistos savo vertybiniais popieriais, tačiau kurios nėra iš
brauktos iš balanso, atidėjinių likučiai (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.1.3

S.1.1 <= 1.2

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Tinkamų paskolų likučiai balanse
1.1

(*) Taikoma tik tais atvejais, kai duomenys apie paskolas teikiami atėmus atidėjinius; daugiau informacijos pateikiama duomenų teikimo nurodymuose.
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Tinkamų paskolų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

4.1
4.2

1.2
1.3
2.1
2.2

0

0 3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B +
3.1C

3.1A

4=1+2+3

3.1B
3.1C

Perkainojimai dėl valiutų kursų pokyčių . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visiškas/ dalinis nurašymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perklasifikavimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tinkamų paskolų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Likučiai balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais ar kitaip perleistos, tačiau
kurios nėra išbrauktos iš balanso, likučiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likę paskolų atidėjiniai, apskaitomi 4.1 straipsnyje, išskyrus 4.2 (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Taikoma tik tais atvejais, kai duomenys apie paskolas teikiami atėmus atidėjinius; daugiau informacijos pateikiama duomenų teikimo nurodymuose.

0 3.2
3.2A
3.2B
3.2C

3.2 = 3.2A + 3.2B +
3.2C

4.1
4.2
4.3
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4.3

4 = 4.1 - 4.2 (+4.3)

1.1

0
3.2A
3.2B
3.2C

0 4
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Pagrindžiantys straipsniai
Tinkamų paskolų likučiai mėnesio, einančio prieš ataskaitinį laikotarpį, pa
baigoje
1.1
Likučiai balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais ar kitaip perleistos, tačiau
kurios nėra išbrauktos iš balanso, likučiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Likę paskolų atidėjiniai, apskaitomi 1.1 straipsnyje, išskyrus 1.2 (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tinkamas grynasis skolinimas ataskaitiniu laikotarpiu
2.1
Bendrasis skolinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Grąžinimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likučių patikslinimai: sumažėjimas (–) ir padidėjimas (+)
3.1
Paskolų pardavimai ir pirkimai bei kiti paskolų perleidimai ataskaitiniu laikotar
piu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1A Grynieji pakeistų vertybiniais popieriais paskolų srautai, darantys poveikį paskolų
atsargoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1B Grynieji paskolų, kurios yra kitaip perleistos, srautai, darantys poveikį paskolų
atsargoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1C Grynieji paskolų, kurios yra pakeistos vertybiniais popieriais arba kitaip perleis
tos, srautai, nedarantys poveikio paskolų atsargoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Kiti patikslinimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LT

Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. (pirmas ataskaitinis laikotarpis) / nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (antras ataskaitinis laikotarpis)
Paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, išskyrus paskolas namų ūkiams būstui įsigyti (tūkst. EUR)
Paskolos namų ūkiams (įskaitant namų
Paskolos ne fi
ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno in
nansų bendro
stitucijas), išskyrus paskolas būstui įsi
vėms
gyti
Pagrindiniai rodikliai
strai formulė
patvirtinimas
psnis
1
Tinkamų paskolų likučiai mėnesio, einančio prieš ataskaitinį laikotarpį, pa
0
0 1
baigoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 = 1.1 - 1.2 (+1.3)
2
Tinkamas grynasis skolinimas ataskaitiniu laikotarpiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0 2
2 = 2.1 - 2.2
3
Likučių patikslinimai: sumažėjimas (–) ir padidėjimas (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0 3
3 = 3.1 + 3.2
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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1312
2019 m. liepos 22 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės
trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2019/22)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,
atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų
politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (1),
kadangi:
(1)

vadovaudamasi Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba gali bet kuriuo
metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimo priemones, reikalavimus, kriterijus ir
procedūras;

(2)

2016 m. balandžio 28 d. Valdančioji taryba, vykdydama jai suteiktą įgaliojimą užtikrinti kainų stabilumą ir
stiprinti pinigų politikos poveikį, tuo tikslu skatindama bankus teikti paskolas nefinansiniam privačiam sektoriui,
priėmė Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) (2). Šiame sprendime buvo numatyta
nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. vykdyti antrą tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo
operacijų seriją (TITRO-II);

(3)

2019 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba, siekdama padėti išlaikyti palankias banko paskolų teikimo sąlygas ir
sustiprinti palankią pinigų politiką valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, nusprendė atlikti naują septynių
tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų seriją (TITRO-III). Su TITRO-III susijusios nuostatos bus
išdėstytos atskirame sprendime;

(4)

siekiant lengviau apskaičiuoti TITRO-III pasiūlymų sumų ribas ir atsižvelgti į bet kokį galimą savanorišką pagal
TITRO-II pasiskolintų sumų grąžinimą, būtina pakeisti pranešimo apie išankstinį grąžinimą pateikimo laikotarpį;

(5)

tam, kad kredito įstaigos turėtų pakankamai laiko atlikti operacinį pasirengimą pirmajai TITRO-III, šis sprendimas
turėtų įsigalioti nedelsiant;

(6)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2016/810 (ECB/2016/10),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimo (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) 6 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamas taip:
„3.
Pageidaudamas pasinaudoti išankstinio grąžinimo procedūra, likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki
išankstinio grąžinimo dienos, dalyvis praneša atitinkamam NCB apie savo ketinimą grąžinti pagal išankstinio
grąžinimo procedūrą išankstinio grąžinimo dieną.
(1) 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo
(ECB/2014/60) (Bendrųjų dokumentų gairės) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).
(2) 2016 m. balandžio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo
operacijų serijos (ECB/2016/10) (OL L 132, 2016 5 21, p. 107).
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4. 3 dalyje nurodytas pranešimas tampa privalomas atitinkamam dalyviui likus dviem savaitėms iki tame
pranešime nurodytos išankstinio grąžinimo dienos. Jei dalyvis iki grąžinimo dienos visiškai ar iš dalies neatsiskaito
už pagal išankstinio grąžinimo procedūrą mokėtiną sumą, gali būti taikoma finansinė bauda. Taikytina finansinė
bauda apskaičiuojama pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) VII priedą ir atitinka finansinę baudą, taikomą už
įsipareigojimų tinkamai užtikrinti įkaitu ir atsiskaityti už sumą, kuri kitai sandorio šaliai buvo paskirta vykdant
grįžtamuosius sandorius pinigų politikos tikslais, nevykdymą. Finansinės baudos taikymas nedaro poveikio NCB
teisei imtis priemonių, taikomų įsipareigojimų neįvykdymo atveju, kaip nustatyta Gairių (ES) 2015/510
(ECB/2014/60) 166 straipsnyje.“.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 3 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. liepos 22 d..
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1727 dėl Europos
Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo
pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 295, 2018 m. lapkričio 21 d.)
1.

2.

3.

141 puslapis, 30 konstatuojamoji dalis:
yra:

„(30) siekiant užtikrinti duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugą, pagal šį reglamentą būtina aiškiai
paskirstyti atsakomybę už duomenų apsaugą. Valstybės narės turėtų būti atsakingos už duomenų
kuriuos jos perdavė Eurojustui ir kuriuos Eurojustas tvarkė nepakeisdamas, tikslumą, už tokių
duomenų nuolatinį atnaujinimą ir už tokių duomenų perdavimo teisėtumą. Eurojustas turėtų būti
atsakingas už duomenų, kuriuos pateikė kiti duomenų teikėjai arba kurie gaunami pačiam
Europolui atlikus analizes, tikslumą ir tokių duomenų nuolatinį atnaujinimą. Eurojustas turėtų
užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai, būtų renkami ir tvarkomi konkrečiu
tikslu. Eurojustas taip pat turėtų užtikrinti, kad duomenys būtų tinkami, aktualūs, savo apimtimi
neviršijantys tikslo, dėl kurio jie yra tvarkomi, saugomi ne ilgiau nei būtina tam tikslui pasiekti ir
būtų tvarkomi tokiu būdu, kuriuo būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas ir
duomenų tvarkymo konfidencialumas;“,

turi būti:

„(30) siekiant užtikrinti duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugą, pagal šį reglamentą būtina aiškiai
paskirstyti atsakomybę už duomenų apsaugą. Valstybės narės turėtų būti atsakingos už duomenų
kuriuos jos perdavė Eurojustui ir kuriuos Eurojustas tvarkė nepakeisdamas, tikslumą, už tokių
duomenų nuolatinį atnaujinimą ir už tokių duomenų perdavimo teisėtumą. Eurojustas turėtų būti
atsakingas už duomenų, kuriuos pateikė kiti duomenų teikėjai arba kurie gaunami pačiam
Eurojustui atlikus analizes, tikslumą ir tokių duomenų nuolatinį atnaujinimą. Eurojustas turėtų
užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai, būtų renkami ir tvarkomi konkrečiu
tikslu. Eurojustas taip pat turėtų užtikrinti, kad duomenys būtų tinkami, aktualūs, savo apimtimi
neviršijantys tikslo, dėl kurio jie yra tvarkomi, saugomi ne ilgiau nei būtina tam tikslui pasiekti ir
būtų tvarkomi tokiu būdu, kuriuo būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas ir
duomenų tvarkymo konfidencialumas;“;

142 puslapis, 45 konstatuojamoji dalis:
yra:

„(45) tam, kad būtų užtikrintas tikslų apribojimas, svarbu užtikrinti, kad asmens duomenis trečiosioms
valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms Eurojustas galėtų perduoti tik tuo atveju, jei to reikia
nusikaltimų, kuriuos apima Europolo užduotys, prevencijai ir kovai su jais. Todėl reikia užtikrinti,
kad perduodant asmens duomenis gavėjas įsipareigotų tuos duomenis naudoti arba perduoti
toliau kompetentingai trečiosios valstybės institucijai tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo pirmiausia
perduoti. Tolesnis šių duomenų perdavimas turėtų būti atliekamas vadovaujantis šiuo
reglamentu;“,

turi būti:

„(45) tam, kad būtų užtikrintas tikslų apribojimas, svarbu užtikrinti, kad asmens duomenis trečiosioms
valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms Eurojustas galėtų perduoti tik tuo atveju, jei to reikia
nusikaltimų, kuriuos apima Eurojusto užduotys, prevencijai ir kovai su jais. Todėl reikia užtikrinti,
kad perduodant asmens duomenis gavėjas įsipareigotų tuos duomenis naudoti arba perduoti
toliau kompetentingai trečiosios valstybės institucijai tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo pirmiausia
perduoti. Tolesnis šių duomenų perdavimas turėtų būti atliekamas vadovaujantis šiuo
reglamentu;“;

144 puslapis, 59 konstatuojamoji dalis:
yra:

„(59) pagal strategiją, parengtą pasikonsultavus su Komisija, Eurojustas turėtų tvirčiau bendradarbiauti
su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tuo tikslu
Eurojustas turėtų turėti galimybę į trečiąsias valstybes komandiruoti teismo ryšių palaikymo
teisėjus, kad galėtų pasiekti tikslus, panašius į valstybių narių pagal Tarybos bendruosius veiksmus
96/277/TVR (1) komandiruotiems teismo ryšių palaikymo teisėjams nustatytus tikslus;“,
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„(59) pagal strategiją, parengtą pasikonsultavus su Komisija, Eurojustas turėtų tvirčiau bendradarbiauti
su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tuo tikslu
Eurojustas turėtų turėti galimybę į trečiąsias valstybes komandiruoti ryšių palaikymo teisminius
pareigūnus, kad galėtų pasiekti tikslus, panašius į valstybių narių pagal Tarybos bendruosius
veiksmus 96/277/TVR (1) komandiruotiems ryšių palaikymo teisminiams pareigūnams nustatytus
tikslus;“;

145 puslapis, 69 konstatuojamoji dalis:
yra:

„(69) šiuo reglamentu įsteigtas Eurojustas turėtų būti visų Eurojusto, įsteigto Sprendimu
2002/187/TVR, sutartinių įsipareigojimų, įskaitant pagal darbo sutartis, prisiimtų įsipareigojimų ir
įgyto turto teisių perėmėjas. Minėtu sprendimu įsteigto Europolo tarptautiniai susitarimai turėtų
likti galioti;“,

turi būti:

„(69) šiuo reglamentu įsteigtas Eurojustas turėtų būti visų Eurojusto, įsteigto Sprendimu
2002/187/TVR, sutartinių įsipareigojimų, įskaitant pagal darbo sutartis, prisiimtų įsipareigojimų ir
įgyto turto teisių perėmėjas. Minėtu sprendimu įsteigto Eurojusto tarptautiniai susitarimai turėtų
likti galioti;“;

149 puslapis, 5 straipsnis, 2 dalis, k punktas:
yra:

„k) skirdamas ryšių palaikymo teisėjus pagal 53 straipsnį;“,

turi būti:

„k) skirdamas ryšių palaikymo teisminius pareigūnus pagal 53 straipsnį;“;

168 puslapis, 49 straipsnis, 3 dalis:
yra:

„3.
Atlikti 1 dalyje nurodytą informacijos paiešką Eurojustas leidžia tik gavęs iš Europolo informaciją
apie tai, kuriems Eurojusto darbuotojams yra paskirti įgaliotais atlikti tokią paiešką.“,

turi būti:

„3.
Atlikti 1 dalyje nurodytą informacijos paiešką Eurojustas leidžia tik gavęs iš Europolo informaciją
apie tai, kurie Europolo darbuotojai yra paskirti įgaliotais atlikti tokią paiešką.“;

169 puslapis, 50 straipsnis, 3 dalis:
yra:

„3.
Prireikus remti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą bendradarbiavimą, Eurojustas naudojasi pagal 20
straipsnį sukurtomis Eurojusto nacionalinėmis koordinavimo sistemomis, taip pat užmegztais santykiais
su trečiosiomis valstybėmis, įskaitant ryšių palaikymo teisėjus.“,

turi būti:

„3.
Prireikus remti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą bendradarbiavimą, Eurojustas naudojasi pagal 20
straipsnį sukurtomis Eurojusto nacionalinėmis koordinavimo sistemomis, taip pat užmegztais santykiais
su trečiosiomis valstybėmis, įskaitant ryšių palaikymo teisminius pareigūnus.“;

170 puslapis, 53 straipsnis:
yra:

„53 straipsnis
Į trečiąsias valstybes komandiruoti ryšių palaikymo teisėjai
1.
Siekdama palengvinti teisminį bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis tais atvejais, kai
Eurojustas teikia pagalbą pagal šį reglamentą, kolegija gali komandiruoti ryšių palaikymo teisėjus į
trečiąją valstybę, jei su tos trečiosios valstybės kompetentingomis institucijomis sudarytas 47 straipsnio 3
dalyje nurodytas darbo tvarkos susitarimas.
2.
Ryšių palaikymo teisėjų užduotys apima bet kokią veiklą, skirtą visų formų teisminiam bendradar
biavimui baudžiamosiose bylose skatinti ir spartinti, visų pirma užmezgant tiesioginius ryšius su
atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingomis institucijomis. Vykdydamas savo užduotis, ryšių
palaikymo teisėjas, gali keistis operatyviniais asmens duomenimis su atitinkamos valstybės kompeten
tingomis institucijomis pagal 56 straipsnį.
3.
1 dalyje nurodyti ryšių palaikymo teisėjai turi turėti darbo Eurojuste patirties ir pakankamai žinių
apie teisminį bendradarbiavimą ir Eurojusto veikimo būdą. Ryšių palaikymo teisėjai komandiruojami
Eurojusto vardu iš anksto sutikus pačiam teisėjui ir jo valstybei narei.
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4.
Jei Eurojusto komandiruotas ryšių palaikymo teisėjas yra išrenkamas iš nacionalinių narių, jų
pavaduotojų ar padėjėjų:
a) atitinkama valstybė narė į jo, kaip nacionalinio nario, jo pavaduotojo ar padėjėjo pareigas paskiria
kitą asmenį;
b) jis netenka teisės vykdyti pagal 8 straipsnį suteiktų įgaliojimų.
5.
Nedarant poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsniui, kolegija, pasikonsultavusi su
Komisija, parengia ryšių palaikymo teisėjų komandiravimo sąlygas ir nuostatas, įskaitant jų atlyginimo
dydį. Kolegija šiuo tikslu prireikus patvirtina būtinas įgyvendinimo taisykles.
6.
Eurojusto komandiruotų ryšių palaikymo teisėjų veiklą prižiūri EDAPP. Ryšių palaikymo teisėjai
atsiskaito kolegijai, kuri metinėje ataskaitoje Europos Parlamentą ir Tarybą tinkamai informuoja apie jų
veiklą. Ryšių palaikymo teisėjai informuoja nacionalinius narius ir kompetentingas nacionalines
institucijas apie visas su jų valstybe nare susijusias bylas.
7.
Valstybių narių kompetentingos institucijos ir 1 dalyje nurodyti ryšių palaikymo teisėjai gali vienas
į kitą kreiptis tiesiogiai. Tokiais atvejais ryšių palaikymo teisėjas apie tokius ryšius informuoja atitinkamą
nacionalinį narį.
8.
turi būti:

1 dalyje nurodyti ryšių palaikymo teisėjai prisijungia prie bylų valdymo sistemos.“,

„53 straipsnis
Į trečiąsias valstybes komandiruoti ryšių palaikymo teisminiai pareigūnai
1.
Siekdama palengvinti teisminį bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis tais atvejais, kai
Eurojustas teikia pagalbą pagal šį reglamentą, kolegija gali komandiruoti ryšių palaikymo teisminius
pareigūnus į trečiąją valstybę, jei su tos trečiosios valstybės kompetentingomis institucijomis sudarytas
47 straipsnio 3 dalyje nurodytas darbo tvarkos susitarimas.
2.
Ryšių palaikymo teisminių pareigūnų užduotys apima bet kokią veiklą, skirtą visų formų
teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose skatinti ir spartinti, visų pirma užmezgant
tiesioginius ryšius su atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingomis institucijomis. Vykdydamas savo
užduotis, ryšių palaikymo teisminis pareigūnas gali keistis operatyviniais asmens duomenimis su
atitinkamos valstybės kompetentingomis institucijomis pagal 56 straipsnį.
3.
1 dalyje nurodyti ryšių palaikymo teisminiai pareigūnai turi turėti darbo Eurojuste patirties ir
pakankamai žinių apie teisminį bendradarbiavimą ir Eurojusto veikimo būdą. Ryšių palaikymo teisminiai
pareigūnai komandiruojami Eurojusto vardu iš anksto sutikus pačiam pareigūnui ir jo valstybei narei.
4.
Jei Eurojusto komandiruotas ryšių palaikymo teisminis pareigūnas yra išrenkamas iš nacionalinių
narių, jų pavaduotojų ar padėjėjų:
a) atitinkama valstybė narė į jo, kaip nacionalinio nario, jo pavaduotojo ar padėjėjo pareigas paskiria
kitą asmenį;
b) jis netenka teisės vykdyti pagal 8 straipsnį suteiktų įgaliojimų.
5.
Nedarant poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsniui, kolegija, pasikonsultavusi su
Komisija, parengia ryšių palaikymo teisminių pareigūnų komandiravimo sąlygas ir nuostatas, įskaitant jų
atlyginimo dydį. Kolegija šiuo tikslu prireikus patvirtina būtinas įgyvendinimo taisykles.
6.
Eurojusto komandiruotų ryšių palaikymo teisminių pareigūnų veiklą prižiūri EDAPP. Ryšių
palaikymo teisminiai pareigūnai atsiskaito kolegijai, kuri metinėje ataskaitoje Europos Parlamentą ir
Tarybą tinkamai informuoja apie jų veiklą. Ryšių palaikymo teisminiai pareigūnai informuoja naciona
linius narius ir kompetentingas nacionalines institucijas apie visas su jų valstybe nare susijusias bylas.
7.
Valstybių narių kompetentingos institucijos ir 1 dalyje nurodyti ryšių palaikymo teisminiai
pareigūnai gali vienas į kitą kreiptis tiesiogiai. Tokiais atvejais ryšių palaikymo teisminis pareigūnas apie
tokius ryšius informuoja atitinkamą nacionalinį narį.
8.

9.

1 dalyje nurodyti ryšių palaikymo teisminiai pareigūnai prisijungia prie bylų valdymo sistemos.“;

175 puslapis, 63 straipsnis, 2 dalis:
yra:

„2. Europolas ne vėliau kaip N + 1 metų kovo 31 d. išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito
Rūmams N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.“,

turi būti:

„2. Eurojustas ne vėliau kaip N + 1 metų kovo 31 d. išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito
Rūmams N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.“;
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10. 178 puslapis, 72 straipsnis, 1 dalis:
yra:

„1.
7 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams nariams ir jų pavaduotojams bei padėjėjams, Eurojusto
darbuotojams, nacionaliniams korespondentams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams, ryšių
palaikymo teisėjams, duomenų apsaugos pareigūnui ir EDAPP nariams ir darbuotojams yra privalomas
konfidencialumo įsipareigojimas, taikomas visai informacijai, kurią jie sužinojo vykdydami savo
užduotis.“,

turi būti:

„1.
7 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams nariams ir jų pavaduotojams bei padėjėjams, Eurojusto
darbuotojams, nacionaliniams korespondentams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams, ryšių
palaikymo teisminiams pareigūnams, duomenų apsaugos pareigūnui ir EDAPP nariams ir darbuotojams
yra privalomas konfidencialumo įsipareigojimas, taikomas visai informacijai, kurią jie sužinojo
vykdydami savo užduotis.“

ISSN 1977-0723 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-5120 (popierinis leidimas)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT

