Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 285
62 metai

Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

2019 m. lapkričio 6 d.

Turinys
II

Ne teisėkūros procedūra priimami aktai
REGLAMENTAI
★

★

★

2019 m. gegužės 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1851 kuriuo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais
pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2019 m. spalio 30 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1852 kuriuo patvirtinamas
reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre
įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas„Gall del Penedès“ (SGN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2019 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1853 kuriuo iš dalies
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir
finansinių santykių su Iraku apribojimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

SPRENDIMAI
★

★

2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1854 kuriuo sukuriama
biologijos ir biomedicinos mokslų vizualizavimo technologijoms skirta Europos mokslinių
tyrimų infrastruktūra – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „euroBioImaging“ („euro-BioImaging“ ERIC) (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7612) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2019 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1855 kuriuo iš dalies
keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo
bei kultūros vykdomoji įstaiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

(1) Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą
laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2019 11 6

L 285/1

II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1851
2019 m. gegužės 28 d.
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo
vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (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 (1), ypač į jo 20 straipsnio 14 dalies trečią pastraipą ir 24 straipsnio 21 dalies
trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

kad, vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2402 tikslais, investuotojų atliekamas išsamus patikrinimas būtų
patikimas ir būtų sudarytos geresnės sąlygos jiems įvertinti pagrindinę riziką, pakeitimo vertybiniais popieriais
pagrindinių pozicijų rizikos profiliai turėtų būti panašūs. Todėl būtina išdėstyti vienodus konkrečios pagrindinių
pozicijų grupės vienarūšiškumo nustatymo kriterijus;

(2)

pagrindinių pozicijų grupę laikyti vienarūše reikėtų tik tuomet, jei ji apima vienos turto rūšies pozicijas. Todėl reikėtų
nustatyti atskiras turto rūšis, kad prie jų būtų galima atitinkamai priskirti pozicijas. Pagal rinkos praktiką jau yra
nustatytos nusistovėjusios turto rūšys siekiant nustatyti tam tikros pagrindinių pozicijų grupės vienarūšiškumą.
Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nebūtų ribojamos finansinės inovacijos ir nebūtų trukdoma esamai rinkos praktikai,
taip pat reikėtų suteikti galimybę tam tikras pagrindinių pozicijų grupes, neatitinkančias vienos iš tų nusistovėjusių
turto rūšių, laikyti viena turto rūšimi pagal vidines metodikas ir parametrus, kuriuos nuosekliai taiko iniciatorius
arba rėmėjas. Be to, gali būti, kad viena pozicija galėtų būti priskirta prie kelių turto rūšių. Vis dėlto visos
konkretaus pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio pagrindinės pozicijos turėtų priklausyti tai pačiai turto rūšiai;

(3)

kreditavimo standartai yra skirti kredito rizikai, susijusiai su pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinėmis
pozicijomis, vertinti ir dėl to yra naudingi tų pozicijų vienarūšiškumo rodikliai. Todėl panašių kreditavimo standartų
taikymas turėtų būti rodiklis, kad pagrindinių pozicijų grupės rizikos profiliai yra panašūs, o nepanašių kreditavimo
standartų taikymas gali lemti pozicijas, kurių rizikos profiliai yra iš esmės skirtingi, net jei visi tokie kreditavimo
standartai yra aukštos kokybės;

(1) OL L 347, 2017 12 28, p. 35.
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(4)

pagrindinių pozicijų valdymas, įskaitant iš pagrindinių pozicijų specialios paskirties pakeitimo vertybiniais
popieriais subjekto turto dalyje gautinų pinigų sumų stebėseną, rinkimą ir administravimą, turi esminį poveikį
pinigų srautams, kurių tikimasi iš tų pagrindinių pozicijų, ir dėl to investuotojams padeda rengti pinigų srautų
prognozes ir sudaro sąlygas turėti statistiškai patikimas prielaidas, susijusias su mokėjimo ir įsipareigojimų
nevykdymo požymiais. Nesvarbu, ar valdymą administruoja iniciatorius, iniciatoriai ir trečiasis asmuo arba tretieji
asmenys, pagrindinių pozicijų grupės valdymo administravimas taikant panašias procedūras, sistemas ir valdymą
turėtų būti būtina sąlyga, kad pagrindinių pozicijų grupę būtų galima pripažinti vienarūše. Todėl grupės
pagrindinėms pozicijoms turėtų būti taikomos pakankamai panašios valdymo procedūros, kad investuotojas galėtų
patikimai įvertinti valdymo poveikį pagal panašius parametrus;

(5)

tam tikrų turto rūšių atveju investuotojai gali neturėti galimybės tinkamai įvertinti pagrindinių pozicijų grupės
pagrindinės rizikos remdamiesi tik panašių valdymo ir kreditavimo standartų taikymu. Todėl siekiant užtikrinti, kad
vienarūšiškumo vertinimas būtų tikslus, kai kurioms turto rūšims reikėtų taikyti tam tikrus veiksnius. Todėl
iniciatorius arba rėmėjas kiekvienu konkrečiu atveju turėtų taikyti vieną ar daugiau atitinkamų veiksnių,
atsižvelgdamas į pakeitimo vertybiniais popieriais rūšį (t. y. ne ABCP ar ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais),
konkrečiai pagrindinių pozicijų grupei būdingus požymius ir tai, ar investuotojai turi galimybę įvertinti
susidariusios grupės pagrindinę riziką pagal bendras metodikas ir parametrus. Tačiau kredito priemonių fiziniams
asmenims, skirtų asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms, ir iš prekybos gautinų sumų turto rūšys iš
esmės yra laikomos pakankamai vienarūšėmis, jei kartu taikomi panašūs kreditavimo standartai ir valdymo
procedūros. Toms turto rūšims taikant papildomus reikalavimus vienarūšiškumo veiksnių forma vertybiniais
popieriais pakeistuose portfeliuose susidarytų per didelė koncentracija. Todėl toms turto rūšims taikyti
vienarūšiškumo veiksnius nereikalaujama;

(6)

jei pagrindinių pozicijų požymiai, susiję su vienarūšiškumo sąlygomis, įskaitant vienarūšiškumo veiksnius, pasikeičia
dėl priežasčių, kurių iniciatorius arba rėmėjas nekontroliuoja, ir ne dėl iniciatoriaus padarytos klaidos, to nereikėtų
laikyti poveikiu grupės vienarūšiškumui, jei pozicijos kitais aspektais šio reglamento reikalavimus atitiko pakeitimo
vertybiniais popieriais inicijavimo metu ir toks pasikeitimas įvyko po pakeitimo vertybiniais popieriais inicijavimo.
Turint omenyje tai, kad pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo nustatymo sąlygos yra aktualios ir ABCP, ir ne ABCP
pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams, abiejų rūšių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams turėtų būti
taikomos vienodos nuostatos, nepaisant atskirų vienarūšiškumo veiksnių, kurie gali būti aktualūs tik tam tikros
turto rūšies ABCP arba ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams;

(7)

kadangi šio reglamento nuostatomis reguliuojamas ir ABCP, ir ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių
vienarūšiškumas, jos glaudžiai susijusios tarpusavyje. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu
metu, suderinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims,
kuriems taikomos šios prievolės, tikslinga abu techninius reguliavimo standartus dėl vienarūšiškumo, kurių
reikalaujama Reglamentu (ES) 2017/2402, pateikti viename reglamente. Šis reglamentas grindžiamas techninių
reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(8)

prieš pateikdama techninių standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, Europos bankininkystės
institucija glaudžiai bendradarbiavo su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir Europos draudimo
ir profesinių pensijų institucija (EDPPI). Ji taip pat surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo
standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė
Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, nuomonės,

(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos
sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Pagrindinių pozicijų vienarūšiškumas
Taikant Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 8 dalį ir 24 straipsnio 15 dalį laikoma, kad pagrindinės pozicijos yra
vienarūšės, jei laikomasi visų šių sąlygų:
a) jos atitinka vieną iš šių turto rūšių:
i)

būsto paskolos, kurios yra arba užtikrintos viena ar daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto
hipotekų, arba visapusiškai užtikrintos reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, kuris yra vienas iš
nurodytųjų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (3) 201 straipsnio 1 dalyje, ir atitinka 2
arba aukštesnį kredito kokybės žingsnį, kaip nustatyta to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje;

ii)

komercinės paskolos, kurios yra užtikrintos viena ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto, įskaitant
biurus ar kitas komercinės paskirties patalpas, hipotekų;

iii)

kredito priemonės, teikiamos fiziniams asmenims asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms;

iv)

kredito priemonės, įskaitant paskolas ir nuomą, teikiamos visų rūšių įmonėms ar bendrovėms;

v)

automobilių paskolos ir nuoma;

vi)

iš kredito kortelių gautinos sumos;

vii) iš prekybos gautinos sumos;
viii) kitos pagrindinės pozicijos, kurias iniciatorius arba rėmėjas laiko sudarančiomis atskirą turto rūšį pagal vidines
metodikas ir parametrus;
b) jos yra kredituojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo
metodai;
c) jos yra valdomos pagal panašias specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto turto dalyje gautinų
pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras;
d) taikomi vienas ar daugiau vienarūšiškumo veiksnių pagal 2 straipsnį.
Taikant šio straipsnio a punktą, jei pagrindinė pozicija atitinka daugiau nei vieną turto rūšį, ta pozicija tame pakeitimo
vertybiniais popieriais sandoryje priskiriama tik prie vienos turto rūšies.
Bet kokie grupės, kuri laikoma vienarūše pagal šį reglamentą, pagrindinių pozicijų pokyčiai tokiam vienarūšiškumui
poveikio neturi, jei tie pokyčiai atsiranda dėl priežasčių, kurių iniciatorius arba rėmėjas nekontroliuoja.

2 straipsnis
Vienarūšiškumo veiksniai
1.

1 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) užstato teisių prioritetas, kai pagrindinių pozicijų grupę sudaro tik vienos iš šių:
i)

paskolos, užtikrintos pirmo prioriteto užstato teisėmis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;

ii) paskolos, užtikrintos mažesnio ir visomis didesnio prioriteto teisėmis į tą patį gyvenamosios paskirties
nekilnojamąjį turtą;
iii) paskolos, užtikrintos mažesnio prioriteto užstato teisėmis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;
b) gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių turtas:
i) pajamų teikiantis turtas;
ii) pajamų neteikiantis turtas;
c) jurisdikcija, kai grupę sudaro pozicijos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu toje pačioje
jurisdikcijoje.
(3) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir
investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
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1 straipsnio a punkto ii papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) užstato teisių prioritetas, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių pagrindinės pozicijos:
i)

paskolos, užtikrintos pirmo prioriteto užstato teisėmis į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;

ii) paskolos, užtikrintos mažesnio ir visomis didesnio prioriteto teisėmis į tą patį komercinės paskirties nekilnojamąjį
turtą;
iii) paskolos, užtikrintos mažesnio prioriteto užstato teisėmis į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;
b) komercinės paskirties nekilnojamojo turto rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių turtas:
i)

biurų pastatai;

ii)

mažmeninės prekybos vietos;

iii) ligoninės;
iv) saugyklos;
v)

viešbučiai;

vi) pramoninės paskirties nekilnojamasis turtas;
vii) kitos konkrečios rūšies komercinės paskirties nekilnojamasis turtas;
c) jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, užtikrintos turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje.
3.

1 straipsnio a punkto iv papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių įsipareigojantieji asmenys:
i) labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės;
ii) kitų rūšių įmonės ir bendrovės;
b) jurisdikcija, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių pagrindinės pozicijos:
i) pozicijos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje;
ii) pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.
4.

1 straipsnio a punkto v papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, kurių įsipareigojantieji asmenys yra tik vienos iš
šių rūšių:
i)

fiziniai asmenys;

ii) labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės;
iii) kitų rūšių įmonės ir bendrovės;
iv) viešojo sektoriaus subjektai;
v) finansų įstaigos;
b) jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje,
atžvilgiu.
5.

1 straipsnio a punkto vi papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, kurių įsipareigojantieji asmenys yra tik vienos iš
šių rūšių:
i)

fiziniai asmenys;

ii) labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės;
iii) kitų rūšių įmonės ir bendrovės;
iv) viešojo sektoriaus subjektai;
v) finansų įstaigos;
b) jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje,
atžvilgiu.
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1 straipsnio a punkto viii papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra bet kurie iš šių:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis;
b) užstato teisių prioritetas;
c) nekilnojamojo turto rūšis;
d) jurisdikcija.
3 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. gegužės 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1852
2019 m. spalio 30 d.
kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų
registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas„Gall del Penedès“ (SGN)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir
maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos
pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Gall del Penedès“, kuri įregistruota Komisijos įgyvendinimo reglamentu
(ES) 2016/929 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl
pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento
50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis
specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Gall del Penedès“ (SGN) specifikacijos pakeitimas
patvirtinamas.
2 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. spalio 30 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Phil HOGAN

Komisijos narys

(1) OL L 343, 2012 12 14, p. 1.
(2) 2016 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/929, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų
geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Gall del Penedès (SGN)] (OL L 155, 2016 6 14, p. 7).
(3) OL C 217, 2019 6 28, p. 10.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1853
2019 m. lapkričio 5 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių
ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir
finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio b punktą,
kadangi:
(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai ir
juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas lėšų
ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

2019 m. spalio 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti du įrašus iš asmenų
ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 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. lapkričio 5 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Užsienio politikos priemoniųtarnybos vadovė

(1) OL L 169, 2003 7 8, p. 6.
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PRIEDAS

Iš Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedo išbraukiami šie įrašai:
„183. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION
PROJECTS). Adresai: (a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; (b) Al-Muadham, near Engineering
College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.
184. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION
AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, (b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF
LAND RECLAMATION CONTRACTS, (c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF
CENTRAL AND NORTHERN AREAS, (d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF
SOUTHERN AREAS). Adresai: (a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 6061,
Aamrlya 7, Nisan, Iraq; (c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; (d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.“
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SPRENDIMAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1854
2019 m. spalio 29 d.
kuriuo sukuriama biologijos ir biomedicinos mokslų vizualizavimo technologijoms skirta Europos
mokslinių tyrimų infrastruktūra – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „euroBioImaging“ („euro-BioImaging“ ERIC)
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7612)
(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, italų, nyderlandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų, vengrų
ir vokiečių kalbomis)
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Italija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija,
Suomija, Švedija, Vengrija ir Europos molekulinės biologijos laboratorija pateikė Komisijai paraišką sukurti
biologijos ir biomedicinos mokslų vizualizavimo technologijoms skirtą Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrą –
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumą „euro-BioImaging“ („euro-BioImaging“ ERIC) (toliau –
paraiška). Belgija pranešė nusprendusi „euro-BioImaging“ ERIC veikloje iš pradžių dalyvauti stebėtojos teisėmis.
Pareiškėjai susitarė, kad „euro-BioImaging“ ERIC priimančioji valstybė narė būtų Suomija;

(2)

EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 72/2015 (2) Reglamentas (EB) Nr. 723/2009 buvo įtrauktas į Europos
ekonominės erdvės (EEE) susitarimą;

(3)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos
sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti
termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio
susitarimo nebus, nuo 2019 m. lapkričio 1 d., kaip nustatyta Europos Vadovų Tarybos sprendime (ES) 2019/584 (3);

(4)

nedarant poveikio Susitarimo dėl išstojimo nuostatoms, Jungtinė Karalystė nuo jos išstojimo iš Sąjungos dienos bus
laikoma trečiąja šalimi, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 723/2009 2 straipsnio b punkte;

(5)

vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 2 dalimi, Komisija įvertino paraišką ir padarė išvadą, kad
ji atitinka tame reglamente nustatytus reikalavimus;

(1) OL L 206, 2009 8 8, p. 1.
(2) 2015 m. kovo 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 72/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl
bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2016/755] (OL L 129, 2016 5 19, p. 85).
(3) 2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2019/584, priimtas susitarus su Jungtine Karalyste, kuriuo
pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (OL L 101, 2019 4 11, p. 1).
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šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 723/2009 20 straipsniu įsteigto komiteto
nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Sukuriama biologijos ir biomedicinos mokslų vizualizavimo technologijoms skirta Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūra – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „euro-BioImaging“ („euro-BioImaging“ ERIC).
2.

Esminės „euro-BioImaging“ ERIC įstatų nuostatos pateikiamos priede.
2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Danijos
Karalystei, Italijos Respublikai, Izraelio Valstybei, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Nyderlandų
Karalystei, Norvegijos Karalystei, Portugalijos Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos
Karalystei, Vengrijai ir Europos molekulinės biologijos laboratorijai.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 29 d.
Komisijos vardu
Carlos MOEDAS

Komisijos narys
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PRIEDAS

ESMINĖS „EURO-BIOIMAGING“ ERIC ĮSTATŲ NUOSTATOS
Toliau pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 723/2009 6 straipsnio 3 dalį pateikiami „euro-BioImaging“ ERIC įstatų straipsniai
ir straipsnių dalys, kuriuose išdėstytos esminės nuostatos.
1.

Užduotys ir veikla („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 1 straipsnis)
1.

Pagrindinė „euro-BioImaging“ ERIC užduotis – sukurti visos Europos paskirstytąją mokslinių tyrimų
vizualizavimo infrastruktūrą, kurioje tyrėjams būtų teikiama atvira prieiga prie novatoriškų biologinio ir
medicininio vizualizavimo technologijų, ir užtikrinti jos veikimą. Kitas „euro-BioImaging“ ERIC tikslas – teikti
ekspertų, vaizdo duomenų ir mokymo paslaugas, kurios padėtų atlikti pažangiausius mokslinius tyrimus
naudojant vizualizavimo technologijas.

2.

Veiklos, kurią visų pirma vykdo konsorciumas „euro-BioImaging“ ERIC siekdamas atlikti savo pagrindinę užduotį,
vadovaudamasis šių įstatų nuostatomis ir įgyvendindamas savo penkerių metų strateginį planą, sritys:
a) atviroji fizinė prieiga prie vizualizavimo infrastruktūros;
b) pažangių paslaugų ir ekspertinių žinių teikimas technologijų naudotojams;
c) mokymo paslaugų teikimas technologijų naudotojams, už įrenginius atsakingiems darbuotojams ir
technologijų ekspertams;
d) pagalbinės naudotojų generuojamų vaizdo duomenų analizės ir kaupimo paslaugos;
e) atviroji virtualioji prieiga prie viešojo intereso vaizdų analizės programinės įrangos ir vaizdo duomenų
saugyklų;
f) vaizdų gavimo, mokymo ir duomenų tvarkymo aukštos kokybės standartai;
g) su vizualizavimo srities mokslininkų bendruomenėmis susijusi Europos lygmens koordinavimo ir integravimo
veikla;
h) kita veikla, būtina pagrindinei konsorciumo užduočiai atlikti.

3.

„euro-BioImaging“ ERIC gali vykdyti ir kitą veiklą, pavyzdžiui, veiklą, kurios tikslas:
a) reklamuoti „euro-BioImaging“ ERIC;
b) įgyvendinti su paslaugomis susijusius technologinius pokyčius;
c) vykdyti bendrą technologinės plėtros veiklą pagal suderintą ilgalaikę technologinės plėtros programą,
apimančią „euro-BioImaging“ taškų ir naudotojų grupių, be kita ko, sektoriaus subjektų, bendradarbiavimą;
d) perduoti žinias sektoriaus subjektams ir politikos formuotojams;
e) švietimo ir mokymo tikslais reklamuoti „euro-BioImaging“ ERIC išteklius;
f) bendradarbiauti ir veikti kartu su susijusių ir papildomų sričių mokslinių tyrimų infrastruktūros subjektais.

4.

2.

Savo pagrindinę užduotį konsorciumas „euro-BioImaging“ ERIC atlieka nesiekdamas ekonominės naudos. „euroBioImaging“ ERIC gali tiesiogiai arba netiesiogiai vykdyti nedidelio masto papildomą ekonominę veiklą, jei ši dera
su pagrindine konsorciumo užduotimi bei su jai atlikti būtina veikla ir netruko atlikti tos užduoties. Visos iš tokios
nedidelio masto papildomos ekonominės veiklos gautos pajamos naudojamos „euro-BioImaging“ ERIC tikslams
įgyvendinti.

Registruota buveinė („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 2 straipsnis)
1.

„euro-BioImaging“ ERIC yra paskirstytosios mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas, kurio registruota
buveinė yra Suomijoje.

2.

Europos molekulinės biologijos laboratorijoje įkuriamas konkrečios bendruomenės reikmėms skirtas biologinio
vizualizavimo ir vaizdo duomenų tvarkymo padalinys (Biologijos centras), o Italijoje – konkrečios bendruomenės
reikmėms skirtas medicininio vizualizavimo ir vaizdo duomenų tvarkymo padalinys (Medicinos centras).

3.

Registruota buveinė, Biologijos centras ir Medicinos centras sudaro „euro-BioImaging“ centrą.
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„euro-BioImaging“ ERIC yra susitarimais dėl paslaugų lygio susietas su „euro-BioImaging“ taškais, įsikūrusiais
„euro-BioImaging“ ERIC narių teritorijoje ar patalpose.

Pavadinimas („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 3 straipsnis)
Biologijos ir biomedicinos mokslų vizualizavimo technologijoms skirta Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra
sukuriama pagal Reglamentą (EB) Nr. 723/2009 kaip Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC),
kurio pavadinimas – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „euro-BioImaging“ arba „euroBioImaging“ ERIC.

4.

5.

6.

7.

Veiklos trukmė ir likvidavimo tvarka („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 4 straipsnis)
1.

Konsorciumas „euro-BioImaging“ ERIC veikia neribotą laiką, tačiau gali būti likviduotas 2–3 dalyse nustatyta
tvarka.

2.

Sprendimą dėl „euro-BioImaging“ ERIC likvidavimo priima „euro-BioImaging“ valdyba dviejų trečdalių balsų
dauguma.

3.

Sumokėjus „euro-BioImaging“ ERIC skolas likęs turtas paskirstomas „euro-BioImaging“ ERIC nariams ir
stebėtojams proporcingai jų sukauptai įnašų į „euro-BioImaging“ ERIC sumai, nebent „euro-BioImaging“ valdyba
sutartų kitaip.

Atsakomybė („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 5 straipsnis)
1.

„euro-BioImaging“ ERIC atsako už savo skolas. „euro-BioImaging“ ERIC neatsako už „euro-BioImaging“ taškų
įsipareigojimus.

2.

„euro-BioImaging“ ERIC narių finansinė atsakomybė už „euro-BioImaging“ ERIC skolas neviršija atitinkamų jų
įnašų.

3.

Konsorciumas „euro-BioImaging“ ERIC pasirūpina tinkamu su jo veikla susijusios rizikos draudimu.

Naudotojų prieigos politika („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 6 straipsnis)
1.

Veiksminga prieiga prie „euro-BioImaging“ ERIC paslaugų, įskaitant fizinę prieigą prie visų vizualizavimo
technologijų, mokymo išteklių ir ekspertinių žinių, suteikiama atsižvelgiant į naudotojo pasiūlyto mokslinių
tyrimų projekto mokslinę vertę ir technines galimybes.

2.

Atsižvelgdama į Europos chartijoje dėl galimybės naudotis mokslinių tyrimų infrastruktūromis nustatytus
principus, „euro-BioImaging“ valdyba patvirtina prieigos taisykles, kuriomis reglamentuojama prieigos prie
„euro-BioImaging“ ERIC paslaugų teikimo tvarka ir kriterijai.

3.

Laikantis FAIR principų, visiems tyrėjams, mokslo institucijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, kiek tai
teisiškai leidžiama, suteikiama galimybė susipažinti su „euro-BioImaging“ ERIC administruojamais vaizdo
duomenimis ir laisvai jais naudotis. Duomenų naudojimui ir rinkimui taikomos atitinkamos teisės aktų nuostatos
dėl duomenų privatumo.

Mokslinio vertinimo politika („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 7 straipsnis)
„euro-BioImaging“ ERIC veiklą kasmet vertina „euro-BioImaging“ mokslo patariamoji taryba.

8.

Sklaidos politika („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 8 straipsnis)
1.

„euro-BioImaging“ ERIC padeda vykdyti mokslinius tyrimus ir paprastai skatina užtikrinti kuo atviresnę prieigą
prie mokslinių tyrimų duomenų laikantis „euro-BioImaging“ ERIC sklaidos politikoje nustatytų sąlygų.

2.

„euro-BioImaging“ ERIC prašo tyrėjų viešai skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus ir siūlo juos skleisti per „euroBioImaging“ ERIC. Publikacijose nurodoma, kad buvo naudotasi „euro-BioImaging“ ERIC paslaugomis ir (arba)
infrastruktūra.
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Kad pasiektų tikslines auditorijas, „euro-BioImaging“ ERIC naudoja kelis kanalus, įskaitant interneto portalą,
naujienlaiškius, praktinius seminarus, dalyvavimą konferencijose, straipsnius žurnaluose ir dienraščiuose.

Intelektinės nuosavybės teisių politika („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 9 straipsnis)
1.

„euro-BioImaging“ ERIC ir naudotojų sutartyse nustatytomis sąlygomis „euro-BioImaging“ ERIC naudotojų
sukurtos intelektinės nuosavybės teisės priklauso tiems naudotojams.

2.

Konsorciumo „euro-BioImaging“ ERIC intelektinės nuosavybės teisių politikoje nustatytomis sąlygomis jam gali
priklausyti intelektinės nuosavybės teisės, kurias visas ar kurių dalį sukūrė, įgijo ar išplėtojo „euro-BioImaging“ ERIC.

10. Užimtumo politika („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 10 straipsnis)
„euro-BioImaging“ centro biuro darbuotojų atrankos procedūros, įdarbinimas ir darbo sąlygos grindžiami skaidrumo,
nediskriminavimo ir lygių galimybių principais.
11. Viešųjų pirkimų politika („euro-BioImaging“ ERIC įstatų 11 straipsnis)
„euro-BioImaging“ ERIC taiko vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems viešųjų pirkimų kandidatams ir
pasiūlymams. „euro-BioImaging“ ERIC viešųjų pirkimų politika grindžiama skaidrumo, nediskriminavimo ir
konkurencijos principais. Išsamios su viešųjų pirkimų procedūromis ir kriterijais susijusios taisyklės nustatomos
viešųjų pirkimų įgyvendinimo politikoje.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1855
2019 m. lapkričio 5 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso
ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms
pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“ (2), priimtame pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 231/2014 (3), pateiktas veiksmų planas, kuriuo siekiama, inter
alia, stiprinti bendradarbiavimą švietimo, jaunimo ir sporto srityse, įskaitant darbą, kuriuo siekiama apsaugoti
Vakarų Balkanų kultūros paveldą, kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis ir skatinti jų kultūros ir kūrybos
pramonę, įskaitant bendradarbiavimą kultūros bei garso ir vaizdo politikos srityse;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/776/ES (4) Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai
(toliau – Agentūra) buvo pavesta valdyti programą „Kūrybiška Europa“. Finansavimo skyrimas, kad būtų galima
dalyvauti vykdant tos pačios rūšies veiksmus, kokie vykdomi pagal Agentūros jau valdomas programas, yra
veiksmingas ir efektyvus būdas pasiekti grupes, kurioms skirtos tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Tokie
veiksmai ir toliau finansuojami tarptautinio bendradarbiavimo priemonėmis, tačiau jų įgyvendinimo sąlygos yra
tokios pačios kaip ir vykdant Agentūros valdomas programas;

(3)

Agentūra įrodė gebanti veiksmingai valdyti Sąjungos programas. Per kelerius metus ji įgijo jai perduotų programų
valdymo kompetenciją, įgūdžius ir gebėjimus;

(4)

Bendrame komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas“ (5)
pabrėžtas žmonių tarpusavio ryšių, kaip ES viešosios ir kultūrinės diplomatijos dalies, vaidmuo ir aiškiai nurodytos
EACEA valdomos programos;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalį atlikta sąnaudų ir naudos analizė parodė, kad finansavimo,
kuriuo siekiama sudaryti sąlygas dalyvauti tokiuose veiksmuose, valdymo įgaliojimų perdavimas Agentūrai leidžia
kiekybiškai sutaupyti ir turi kokybinių pranašumų. Be to, toks įgaliojimų perdavimas neturi finansinio poveikio
Agentūros administraciniam biudžetui;

(1) OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
(2) COM(2018) 65 final.
(3) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos
priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11).
(4) 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros
vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB (OL L 343, 2013 12 19, p. 46).
(5) JOIN/2016/029 final.
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(6)

Agentūros atliekama veikla atitinka jos dabartinius įgaliojimus ir misiją. Jos dabartinė veikla tęsiama, tik išplečiami
kvietimai teikti paraiškas, kad juose galėtų dalyvauti paramos gavėjai, kuriems taikomos tarptautinio
bendradarbiavimo priemonės. Priešingai, programų vidinis valdymas turėtų neigiamą poveikį, nes numatomos
perduoti veiklos pagrindiniai generaliniai direktoratai niekada nevaldė savo viduje, todėl neturi reikiamų gebėjimų;

(7)

todėl Agentūrai turėtų būti perduota atsakomybė už finansavimo iš tarptautinio bendradarbiavimo priemonių
įgyvendinimą, kad būtų sudarytos sąlygos dalyvauti vykdant tuos pačius veiksmus, kokie vykdomi pagal Agentūrai
jau pavestas programas, ir Įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkte nurodyta, kad Agentūrai patikėta įgyvendinti aukštojo mokslo
srities projektus, vykdomus pagal išorės bendradarbiavimo priemones. Kadangi siekiama sudaryti sąlygas Agentūrai
valdyti tarptautinio bendradarbiavimo priemonių lėšų naudojimą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, taip
pat paramą kultūros bei garso ir vaizdo sektoriams, šis tekstas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(9)

šiame įgyvendinimo sprendime nustatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1. 10 konstatuojamosios dalies įtrauka
— „aukštojo mokslo srities projektų, kurie vykdomi pagal išorės bendradarbiavimo priemones (…)“
pakeičiama taip:
— „švietimo, garso ir vaizdo, kultūros, pilietiškumo ir jaunimo sričių projektų, kurie vykdomi pagal išorės
bendradarbiavimo priemones (…)“.
2. 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas pakeičiamas taip:
„e) švietimo, garso ir vaizdo, kultūros, pilietiškumo ir jaunimo sričių projektų, vykdomų pagal šias išorės
bendradarbiavimo priemones:
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II) (*),
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė (**),
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansinė
priemonė (***),
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės
priemonės sukūrimo (****),
— Tarybos reglamentą dėl 11-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo (*****);
_____________
(*) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei
paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11).
(**) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės
priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).
(***) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo
bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 44).
(****) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 234/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su
trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 77).
(*****) 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo (OL L 58, 2015 3 3,
p. 1).“

L 285/16

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 11 6

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

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 5 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Sąnaudų ir naudos analizė
Kiekybinė analizė
Per 4-ąjį tarpinį Agentūros vertinimą atlikta retrospektyvinė vertinimo laikotarpio analizė parodė, kad dėl įgaliojimų
perdavimo Agentūrai akivaizdžiai sutaupyta lėšų.
Bendros faktinės įgaliojimų perdavimo vykdomajai agentūrai išlaidos (1) 2015–2017 m. sudarė 146,0 mln. EUR. Šios
išlaidos buvo daug mažesnės nei apskaičiuotos vidaus scenarijaus išlaidos. Dėl vykdomosios įstaigos scenarijaus ir vidaus
scenarijaus išlaidų skirtumo 2015–2017 m. faktinės išlaidos sumažėjo 57,1 mln. EUR (arba 28,1 % apskaičiuotų išlaidų
pagal vidaus scenarijų). Palyginus iš pradžių apskaičiuotas lėšas, kurias tikėtasi sutaupyti, ir įgaliojimus perdavus EACEA iš
tiesų sutaupytas lėšas, nustatyta, kad 2015–2017 m. faktiškai sutaupyta 6,5 % daugiau, palyginti su pradiniais
skaičiavimais (57,1 mln. EUR, palyginti su 53,6 mln. EUR). Kaip numatyta ex ante sąnaudų ir naudos analizėje, pagal
vykdomosios įstaigos scenarijų sutaupytas lėšas pirmiausia lėmė tai, kad vykdomojoje agentūroje įdarbinta daugiau išorės
darbuotojų (sutartininkų), kurie mažiau kainuoja, taip pat mažesnis bendras darbuotojų skaičius.
Kokybinė analizė
Finansuojant pagal tarptautinio bendradarbiavimo priemones, kad būtų sudarytos sąlygos dalyvauti vykdant švietimo,
jaunimo, kultūros bei garso ir vaizdo politikos sričių veiksmus, išnaudojama įvairi reikšminga sąveika. Esamą veiksmų
sistemą ir esamą sąlygų infrastruktūrą taikant tiksliniams paramos gavėjams pasiekti, daugiausia naudos gaunama iš
veiksmų, kuriuos jau valdo Agentūra. Perduodant įgaliojimus Agentūrai pasinaudojama ilgai kaupta patirtimi ir visų pirma
masto ekonomija, kas nebūtų įmanoma naudojantis vidaus sprendimu. NET be to, kad daug sutaupyta dėl sumažėjusių
personalo išlaidų, didesnė tarptautinio bendradarbiavimo priemonių patirtis šioje srityje suteikia joms galimybę veiklos
tikslus pasiekti taip, kaip tai nebūtų įmanoma, jei Komisija šiuos veiksmus vykdytų pati.
Supaprastinta finansinė pažyma
Agentūros valdomi veiklos įsipareigojimų asignavimai (tūkst. EUR)

Dabartinė padėtis

2019 m.

2020 m.

829 111

881 151

10 500

10 500

839 611

891 651

1,3 %

1,2 %

Agentūros darbuotojų skaičius

2019 m.

2020 m.

Dabartinė padėtis (be pakeitimų)

438

438

2019 m.

2020 m.

48 574

47 549

Tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, kuriomis prisidedama prie jaunimo, kultūros
bei garso ir vaizdo politikos sričių veiksmų
Iš viso
Procentinė dalis

Agentūros administracinio biudžeto viršutinė riba (ES 28)
Dabartinė padėtis (be pakeitimų)

(1) Įskaitant Komisijos koordinavimo ir stebėsenos išlaidas ir išlaidas, dengiamas EEE ir (arba) ELPA, trečiųjų šalių ir EPF įnašais.
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