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REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2101
2019 m. gruodžio 9 d.
kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias
priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei
Respublikai, 9 straipsnis
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1183/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias
priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (1), ypač į jo
9 straipsnį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2005 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1183/2005;

(2)

peržiūrėjus Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 2b straipsnyje išdėstytas autonomines ribojamąsias priemones, turėtų
būti iš dalies pakeisti motyvų pareiškimai dėl Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 tame priede išvardytų asmenų ir iš to
sąrašo turėtų būti išbraukti du asmenys;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 Ia priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 Ia priede pateiktas sąrašas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu sąrašu.
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. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES

(1) OL L 193, 2005 7 23, p. 1.
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PRIEDAS
„Ia PRIEDAS
2b STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS
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A. Asmenys

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

Įtraukimo į sąrašą data

Dar žinomas kaip Gaston Hughes Ilunga Kampete; dar
žinomas kaip Hugues Raston Ilunga Kampete.
Gimimo data: 1964 11 24
Gimimo vieta: Lubumbašis (KDR).
Karinio asmens tapatybės dokumento numeris: 1–64–
86–22311–29.
Pilietybė: KDR.
Adresas: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas,
Kinshasa/Ngaliema KDR.
Lytis: vyras

Eidamas Respublikos gvardijos (GR) vado pareigas Ilunga Kampete buvo
atsakingas už vietoje dislokuotus GR vienetus, kurie 2016 m. rugsėjo
mėn. Kinšasoje dalyvavo neproporcingai naudojant jėgą ir vykdant
smurtines represijas.
Iki šiol eidamas GR vado pareigas, jis yra atsakingas už represijas ir žmogaus
teisių pažeidimus, kuriuos padarė GR pareigūnai, pavyzdžiui, smurtines
represijas 2018 m. gruodžio mėn. Lubumbašyje vykusiame opozicijos
mitinge.
Taigi Ilunga Kampete dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.

20161212

2.

Gabriel Amisi Kumba

Dar žinomas kaip Gabriel Amisi Nkumba, „Tango
Fort“, „Tango Four“
Gimimo data: 1964 05 28
Gimimo vieta: Malela (KDR).
Karinio asmens dokumento numeris: 1–64–87–
77512–30.
Pilietybė: KDR.
Adresas: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinsha
sa/Ngaliema, KDR.
Lytis: vyras

Buvęs Kongo armijos (FARDC) 1-os gynybos zonos, kurios pajėgos
dalyvavo neproporcingai naudojant jėgą ir vykdant smurtines represijas
2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje, vadas.
Gabriel Amisi Kumba nuo 2018 m. liepos mėn. ėjo Kongo ginkluotųjų
pajėgų (FARDC) štabo vado pavaduotojo, atsakingo už operacijas ir
žvalgybą, pareigas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už pastaruoju
metu FARDC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.
Taigi Gabriel Amisi Kumba dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu,
vadovaujant jiems arba juos vykdant.

20161212

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Gimimo data: 1973 03 08
Gimimo vieta: Lubumbašis (KDR).
Paso Nr.: OB0260335 (galioja nuo 2011 04 15 iki
2016 04 14).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe,
KDR.
Lytis: vyras

Eidamas Kongo nacionalinės policijos (PNC) riaušių malšinimo
organizacijos Légion Nationale d’Intervention vado pareigas, Ferdinand
Ilunga Luyoyo buvo atsakingas už tai, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje
buvo neproporcingai naudojama jėga ir vykdomos smurtinės represijos.
Nuo 2017 m. liepos mėn. Ferdinand Ilunga Luyoyo eina PNC institucijų ir
aukšto rango pareigūnų apsaugos padalinio vado pareigas. Eidamas šias
pareigas jis yra atsakingas už pastaruoju metu PNC įvykdytus žmogaus
teisių pažeidimus.
Taigi Ferdinand Ilunga Luyoyo dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu,
vadovaujant jiems arba juos vykdant.

20161212
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Įtraukimo į sąrašą pagrindai

Įtraukimo į sąrašą data

Célestin Kanyama

Dar žinomas kaip Kanyama Tshisiku Celestin; Ka
nyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bi
lolo Célestin;
„Esprit de mort“.
Gimimo data: 1960 10 4
Gimimo vieta: Kananga (KDR).
Pilietybė: KDR.
Paso Nr.: OB0637580 (galioja nuo 2014 5 20 iki 2019
5 19).
Jam buvo suteikta Šengeno viza Nr. 011518403, iš
duota 2016 07 02.
Adresas: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, KDR.
Lytis: vyras

Eidamas Kongo nacionalinės policijos (PNC) komisaro pareigas, Célestin
Kanyama buvo atsakingas už tai, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje
buvo neproporcingai naudojama jėga ir vykdomos smurtinės represijos.
2017 m. liepos mėn. Célestin Kanyama buvo paskirtas Nacionalinės
policijos rengimo mokyklų generaliniu direktoriumi. Eidamas vyriausiojo
PNC pareigūno pareigas jis yra atsakingas už pastaruoju metu PNC
įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus. Vienas iš pavyzdžių yra 2018 m.
spalio mėn. policijos pareigūnų vykdytas žurnalistų bauginimas ir laisvės
atėmimas po to, kai buvo paskelbti keli straipsniai apie policijos kadetų
maisto davinių pasisavinimą, ir generolo Kanyamos vaidmuo šiuose
įvykiuose.
Taigi Célestin Kanyama dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.

20161212

5.

John Numbi

Dar žinomas kaip John Numbi Banza Tambo; John
Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.
Gimimo data: 1962 08 16
Gimimo vieta: Žadovilis – Likasis – Kolvezis (KDR).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, KDR.
Lytis: vyras

Nuo 2018 m. liepos mėn. John Numbi yra Kongo ginkluotųjų pajėgų
(FARDC) generalinis inspektorius. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas
už pastaruoju metu FARDC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus,
pavyzdžiui, 2019 m. birželio – liepos mėn. FARDC pajėgos, jam tiesiogiai
vadovaujant, vykdė neproporcingą smurtą prieš neteisėtai kasyba
užsiimančius asmenis.
Taigi John Numbi dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.

20161212

6.

Delphin Kahimbi

Dar žinomas kaip Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin
Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasang
we; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Ka
sagwe Kahimbi.
Gimimo data: 1969 01 15 (arba: 1969 07 15).
Gimimo vieta: Kinieziras/Goma (KDR).
Pilietybė: KDR.
Diplomatinio paso numeris: DB0006669 (galioja nuo
2013 11 13 iki 2018 11 12).
Adresas: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete,
Kinshasa, KDR.
Lytis: vyras

Nuo 2018 m. liepos mėn. Delphin Kahimbi buvo FARDC generalinio štabo
vado padėjėjas, atsakingas už žvalgybą. Eidamas šias pareigas jis yra
atsakingas už pastaruoju metu FARDC įvykdytus žmogaus teisių
pažeidimus.
Taigi Delphin Kahimbi dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.

20161212

7.

Evariste Boshab

Dar žinomas kaip Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.
Gimimo data: 1956 01 12.
Gimimo vieta: Tete Kalamba (KDR).
Pilietybė: KDR.
Diplomatinio paso numeris: DP0000003 (galioja:
2015 12 21 — galioja iki: 2020 12 20).
Šengeno vizos galiojimo laikas baigėsi 2017 01 05.
Adresas: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, KDR.

Nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. eidamas Ministro
Pirmininko pavaduotojo ir Vidaus reikalų ir saugumo ministro pareigas,
Evariste Boshab buvo oficialiai atsakingas už policijos ir saugumo tarnybas
ir provincijų gubernatorių darbo koordinavimą. Eidamas šias pareigas jis
buvo atsakingas už aktyvistų ir opozicijos narių suėmimus, taip pat
neproporcingą jėgos naudojimą, įskaitant 2016 m. rugsėjo mėn. –
2016 m. gruodžio mėn., reaguojant į demonstracijas Kinšasoje; dėl to

20170529
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Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

saugumo tarnybos nužudė ar sužeidė daug civilių gyventojų.
Taigi Evariste Boshab dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.
Evariste Boshab taip pat dalyvavo eksploatuojant ir gilinant krizę Kasajaus
regione, kuriame jis vis dar turi įtakos, ypač nuo tada, kai 2019 m. kovo
mėn. tapo Kasajaus senatoriumi.

LT

Lytis: vyras

Įtraukimo į sąrašą data

Dar žinomas kaip Alexandre Kande Mupomba; KandeMupompa.
Gimimo data: 1950 09 23.
Gimimo vieta: Kananga (KDR).
Pilietybė: KDR ir Belgijos.
KDR paso numeris: OP0024910 (galioja nuo: 2016 03
21 — iki: 2021 03 20).
Adresai: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgija
1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema KDR.
Lytis: vyras

Iki 2017 m. spalio mėn., būdamas Centrinio Kasajaus gubernatoriumi, Alex
Kande Mupompa buvo atsakingas už tai, kad Centrinio Kasajaus
provincijoje nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. saugumo pajėgos ir PNC
neproporcingai naudojo jėgą, vykdė smurtines represijas ir egzekucijas be
teismo sprendimo, įskaitant 2017 m. vasario mėn. Dibajos teritorijoje
įvykdytas žmogžudystes.
Taigi Alex Kande Mupompa dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu,
vadovaujant jiems arba juos vykdant.
Alex Kande Mupompa taip pat dalyvavo eksploatuojant ir gilinant krizę
Kasajaus regione, kuriam jis atstovavo iki 2019 m. spalio mėn. ir kuriame
jis vis dar turi įtakos Kasajaus provincijos Vyriausybei priklausančiame
Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC).

20170529

9.

Jean-Claude Kazembe Mu
sonda

Gimimo data: 1963 05 17.
Būdamas Aukštutinės Katangos gubernatoriumi iki 2017 m. balandžio
Gimimo vieta: Kašobvė (KDR).
mėn., Jean-Claude Kazembe Musonda buvo atsakingas už Aukštutinės
Pilietybė: KDR.
Katangos provincijoje saugumo pajėgų ir Kongo nacionalinės policijos
Adresas: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lu (PNC) neproporcingą jėgos naudojimą ir vykdytas smurtines represijas, be
bumbashi, Haut-Katanga, KDR.
kita ko, 2016 m. gruodžio 15–31 d., kai saugumo pajėgoms, įskaitant PNC
Lytis: vyras
pareigūnus, panaudojus žudyti pritaikytas priemones reaguojant į protestus
Lubumbašyje, žuvo 12 civilių gyventojų ir 64 buvo sužeisti.
Taigi Jean-Claude Kazembe Musonda dalyvavo planuojant veiksmus KDR,
kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu,
vadovaujant jiems arba juos vykdant.
Jean-Claude Kazembe Musonda yra partijos „CONAKAT“, kuri priklauso
buvusio Prezidento Josepho Kabilos koalicijai, vadovas.

20170529

Dar žinomas kaip Eric Ruhorimbere Ruhanga; „Tango
Two“; „Tango Deux“.
Gimimo data: 1969 07 16.
Gimimo vieta: Minembvė (KDR).
Karinio asmens tapatybės dokumento numeris: 1–69–
09–51400–64.
Pilietybė: KDR.
KDR paso numeris: OB0814241.
Adresas: Mbuži Majis, Kasajaus provincija, KDR.
Lytis: vyras

20170529

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. liepos mėn. būdamas 21-ojo
karinio regiono vado pavaduotoju, Éric Ruhorimbere buvo atsakingas už
FARDC pajėgų neproporcingą jėgos naudojimą ir be teismo sprendimo
vykdomas egzekucijas, visų pirma Nsapu nereguliarių karinių pajėgų ir
moterų bei vaikų atžvilgiu.

2019 12 10

Alex Kande Mupompa

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

8.

10. Éric Ruhorimbere
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Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

Įtraukimo į sąrašą data

LT

Éric Ruhorimbere nuo 2018 m. liepos mėn. vadovauja Pusiaujo provincijos
šiaurinės dalies operacijų sektoriui. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas
už pastaruoju metu FARDC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.
Taigi Éric Ruhorimbere dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.
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Vardas, pavardė

Dar žinomas kaip Emmanuel Ramazani Shadari Mu
landa; Shadary.
Gimimo data: 1960 11 29.
Gimimo vieta: Kasongas (KDR).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa,
KDR.
Lytis: vyras

Būdamas Ministro Pirmininko pavaduotoju ir Vidaus reikalų ir saugumo
ministru iki 2018 m. vasario mėn., Ramazani Shadari buvo oficialiai
atsakingas už policijos ir saugumo tarnybas ir provincijų gubernatorių
darbo koordinavimą. Eidamas šias pareigas, jis buvo atsakingas už
įvykdytus aktyvistų ir opozicijos narių suėmimus, taip pat neproporcingą
jėgos naudojimą, pavyzdžiui, smurtinį susidorojimą su Bundu Dia Kongo
(BDK) judėjimo nariais Centriniame Konge, 2017 m. sausio – vasario mėn.
Kinšasoje vykdytas represijas ir neproporcingą jėgos naudojimą ir
smurtines represijas Kasajaus provincijose.
Taigi eidamas šias pareigas Ramazani Shadari dalyvavo planuojant
veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba
jų nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.
Ramazani Shadari nuo 2018 m. vasario mėn. yra pagrindinės partijos, kuri
priklauso buvusio Prezidento Josepho Kabilos vadovaujamai koalicijai Parti
du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), nuolatinis
sekretorius.

20170529

12. Kalev Mutondo

Dar žinomas kaip Kalev Katanga Mutondo, Kalev Mo
tono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo,
Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.
Gimimo data: 1957 03 03.
Pilietybė: KDR.
Paso numeris: DB0004470 (išduotas: 2012 06 08 —
galioja iki: 2017 06 07).
Adresas: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, KDR.
Lytis: vyras

Būdamas Nacionalinės žvalgybos tarnybos (ANR) vadovu iki 2019 m.
vasario mėn., Kalev Mutondo dalyvavo vykdant opozicijos narių, pilietinės
visuomenės aktyvistų ir kitų asmenų savavališkus areštus, suėmimus ir
netinkamai su jais elgiantis ir buvo už tai atsakingas.
Taigi Kalev Mutondo dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi
šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant
jiems arba juos vykdant.
2019 m. gegužės mėn. jis pasirašė pareiškimą, kad buvo ir bus lojalus
Josephui Kabilai, ir tebėra jo artimas bendrininkas saugumo klausimais.

20170529
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11. Emmanuel Ramazani Sha
dari

B. Subjektai
[…]“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2102
2019 m. lapkričio 27 d.
kuriuo dėl informacijos, naudojamos apskaičiuojant patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius
atidėtaisiais mokesčiais, atskleidimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2452
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungoje ir tam nustatyti papildomų principų, susijusių su atidėtaisiais
mokesčiais, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/981 (2) iš dalies pakeistas Deleguotasis reglamentas (ES)
2015/35 (3). Tam tikros informacijos teikimo formos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES)
2015/2452 (4), atsižvelgiant į tuos pakeitimus turėtų būti pritaikytos;

(2)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2452 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 pakeitimai, kuriais reikalaujama atskleisti informaciją, naudojamą
apskaičiuojant patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, turi įsigalioti 2020 m. sausio
1 d. Šiame reglamente numatytų pakeitimų tikslas – įtraukti tuos reikalavimus į atitinkamas Įgyvendinimo
reglamente (ES) 2015/2452 nustatytas formas. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios datos;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių
įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas
šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė
Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1094/2010 (5) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

(1) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(2) 2019 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/981, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES)
2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir
jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 161, 2019 6 18, p. 1.)
(3) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).
(4) 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2452, kuriuo nustatomi mokumo ir finansinės padėties
ataskaitos teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB procedūrų, formatų ir formų techniniai įgyvendinimo
standartai (OL L 347, 2015 12 31, p. 1285).
(5) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2452 iš dalies keičiamas taip:
1) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;
2) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 27 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2452 I priedas iš dalies keičiamas taip:
1) S.25.01.21 formoje „Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms“ pridedamos šios
lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas
LAC DT
C0130“
LAC DT

R0640

LAC DT, pagrįsta atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų
perkėlimu

R0650

LAC DT, pagrįsta remiantis tikėtinu būsimu apmokes
tinamuoju ekonominiu pelnu

R0660

LAC DT, pagrįsta perkėlimu į ankstesnius metus, eina
mieji metai

R0670

LAC DT, pagrįsta perkėlimu į ankstesnius metus, būsi
mi metai

R0680

Didžiausia LAC DT

R0690

2) S.25.02.21 formoje „Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus
modelį“ pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas
LAC DT
C0130“
LAC DT suma/įvertis

R0640

LAC DT, pagrįstos atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų
perkėlimu, suma/įvertis

R0650

LAC DT, pagrįstos remiantis tikėtinu būsimu apmo
kestinamuoju ekonominiu pelnu, suma/įvertis

R0660

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, būsimi metai

R0680

Didžiausios LAC DT suma/įvertis

R0690
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3) S.25.03.21 formoje „Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius“
pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas
LAC DT
C0130“
LAC DT suma/įvertis

R0640

LAC DT, pagrįstos atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų
perkėlimu, suma/įvertis

R0650

LAC DT, pagrįstos remiantis tikėtinu būsimu apmo
kestinamuoju ekonominiu pelnu, suma/įvertis

R0660

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, būsimi metai

R0680

Didžiausios LAC DT suma/įvertis

R0690
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II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2452 II priedas iš dalies keičiamas taip:
1) S.25.01 skirsnio „Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms“ lentelėje pridedamos
šios eilutės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
R0590/C0109

Vidutiniu mokesčio tarifu
pagrįstas metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – taip
2 – ne
3 – netaikoma, nes LAC DT nenaudojama (tokiu atveju R0640–R0690
pildyti nereikia)
Žr. EDPPI gaires dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais (EIOPA-BoS-14/177) (*).

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas
R0640/C0130

LAC DT

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais suma, apibrėžta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnyje. LAC suma
šiame laukelyje turėtų sutapti su S.25.01 formos R0150/C0100
laukelio verte.

R0650/C0130

LAC DT, pagrįsta atidėtųjų
mokesčių įsipareigojimų
perkėlimu

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų perkėlimu, suma, apskaičiuota pagal
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį.

R0660/C0130

LAC DT, pagrįsta remiantis
tikėtinu būsimu apmokes
tinamuoju ekonominiu
pelnu

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
remiantis tikėtinu būsimu apmokestinamuoju ekonominiu pelnu,
suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0670/C0130

LAC DT, pagrįsta perkėli
mu į ankstesnius metus,
einamieji metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų kitiems
metams, suma.

R0680/C0130

LAC DT, pagrįsta perkėli
mu į ankstesnius metus,
būsimi metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų
metams, einantiems po kitų metų, suma.

R0690/C0130

Didžiausia LAC DT

Didžiausia LAC DT suma, kurią būtų galima naudoti, prieš įvertinant,
ar grynojo atidėtųjų, mokesčiu, turto padidėjimą galima naudoti
patikslinimo tikslais, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 2 dalyje.

(*) 2015 m. vasario 2 d. gairės EIOPA-BoS-14/177 dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais
(https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-anddeferred-taxes).“;

2) S.25.02 skirsnio „Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį“
lentelėje pridedamos šios eilutės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
R0590/C0109

Vidutiniu mokesčio tarifu
pagrįstas metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – taip
2 – ne
3 – netaikoma, nes LAC DT nenaudojama (tokiu atveju R0640–R0690
pildyti nereikia)
Žr. EDPPI gaires dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais (EIOPA-BoS-14/177).
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Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas
R0640/C0130

LAC DT suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais suma/įvertis,
apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį. LAC suma šiame laukelyje turėtų sutapti su
S.25.02 formos R0310/C0100 laukelio verte.

R0650/C0130

LAC DT, pagrįstos atidėtų
jų mokesčių įsipareigojimų
perkėlimu, suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų perkėlimu, suma/įvertis,
apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0660/C0130

LAC DT, pagrįstos remian
tis tikėtinu būsimu apmo
kestinamuoju ekonominiu
pelnu, suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
remiantis tikėtinu būsimu apmokestinamuoju ekonominiu pelnu,
suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0670/C0130

LAC DT, pagrįstos perkėli
mu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, einamieji
metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų kitiems
metams, suma.

R0680/C0130

LAC DT, pagrįstos perkėli
mu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, būsimi metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų
metams, einantiems po kitų metų, suma.

R0690/C0130

Didžiausios LAC DT suma/
įvertis

Didžiausia galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, kurią būtų galima naudoti, prieš įvertinant, ar grynojo atidėtųjų,
mokesčiu, turto padidėjimą galima naudoti patikslinimo tikslais, kaip
numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio
2 dalyje.“

3) S.25.03 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusišką vidaus modelį“ į lentelę
pridedamos šios eilutės:
„R0590/C0109

Vidutiniu mokesčio tarifu
pagrįstas metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – taip
2 – ne
3 – netaikoma, nes LAC DT nenaudojama (tokiu atveju R0640–R0690
pildyti nereikia)
Žr. EDPPI gaires dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais (EIOPA-BoS-14/177).

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas
R0640/C0130

LAC DT suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais suma/įvertis,
apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnyje. LAC
suma šiame laukelyje turėtų sutapti su S.25.02 formos R0310/C0100
laukelio verte.

R0650/C0130

LAC DT, pagrįstos atidėtų
jų mokesčių įsipareigojimų
perkėlimu, suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų perkėlimu, suma/įvertis,
apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0660/C0130

LAC DT, pagrįstos remian
tis tikėtinu būsimu apmo
kestinamuoju ekonominiu
pelnu, suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
remiantis tikėtinu būsimu apmokestinamuoju ekonominiu pelnu,
suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0670/C0130

LAC DT, pagrįstos perkėli
mu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, einamieji
metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų kitiems
metams, suma.
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R0680/C0130

LAC DT, pagrįstos perkėli
mu į ankstesnius metus,
suma/įvertis, būsimi metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų
metams, einantiems po kitų metų, suma.

R0690/C0130

Didžiausios LAC DT suma/
įvertis

Didžiausia galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, kurią būtų galima naudoti, prieš įvertinant, ar grynojo atidėtųjų,
mokesčiu, turto padidėjimą galima naudoti patikslinimo tikslais, kaip
numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio
2 dalyje.“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2103
2019 m. lapkričio 27 d.
kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2450, kuriuo nustatomi
informacijos teikimo priežiūros institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 35 straipsnio 10 dalį, 244 straipsnio 6 dalies
trečią pastraipą ir 245 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2450 (2) nustatomos informacijos teikimo formos, kuriomis
draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės turi naudotis priežiūros institucijoms teikdamos informaciją, reikalingą
priežiūros tikslais;

(2)

siekiant draudimo ir perdraudimo įmonėms taikomą prudencinę sistemą pritaikyti prie nustatyto paprasto,
skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)
2018/1221 (3) iš dalies pakeistas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35 (4). Siekiant užtikrinti, kad priežiūros
institucijos gautų reikiamą informaciją apie šios ir kitų rūšių pakeitimą vertybiniais popieriais, atitinkamos
Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2450 nustatytos informacijos teikimo formos turėtų būti pritaikytos, kad būtų
atsižvelgta į tuos pakeitimus;

(3)

kad būtų keliais būdais supaprastintas mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimas, Komisijos deleguotuoju
reglamentu (ES) 2019/981 (5) iš dalies pakeistas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35. Tie supaprastinimai, be kita
ko, susiję su kolektyvinio investavimo subjektams taikomu skaidrumo metodu. Supaprastinimų taikymo priežiūrai
vykdyti reikalinga konkreti informacija, teikiama skirtingose informacijos teikimo formose. Todėl atitinkamos
informacijos teikimo formos ir susiję nurodymai, nustatyti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2450, turėtų būti
pritaikyti, kad būtų į tuos pakeitimus atsižvelgta;

(4)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/981, be kita ko, nustatyti nauji reikalavimai priežiūros institucijoms
reguliariojoje priežiūros ataskaitoje ir mokumo ir finansinės padėties ataskaitoje teikti informaciją apie galimybės
padengti susidariusius nuostolius atidėtaisiais mokesčiais pripažinimą. Siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijos
atliktų tinkamą priežiūrą, tą informaciją turėtų papildyti informacijos teikimo formose pateikiama kiekybinė,
struktūrizuota ir palyginama informacija. Todėl atitinkamos informacijos teikimo formos, nustatytos Įgyvendinimo
reglamentu (ES) 2015/2450, turėtų būti pritaikytos, kad būtų atsižvelgta į tuos pakeitimus;

(1) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(2) 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2450, kuriuo nustatomi informacijos teikimo priežiūros
institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 347,
2015 12 31, p. 1).
(3) 2018 m. birželio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1221, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 nuostatos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais reguliuojamųjų kapitalo reikalavimų apskaičiavimo ir dėl draudimo ir
perdraudimo įmonių turimų paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių (OL L 227, 2018 9 10,
p. 1).
(4) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).
(5) 2019 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/981, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES)
2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir
jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 161, 2019 6 18, p. 1).
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(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2450 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 III priedo „S.25.02. Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms,
taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį“ formos nurodymuose yra klaida, dėl kurios gali būti
pateikta nenuosekli arba klaidinanti informacija. Siekiant užtikrinti, kad nurodymai dėl informacijos, kurią reikia
pateikti apie atskiras draudimo ir perdraudimo įmones ir jų grupes, būtų suderinti, tuos nurodymus reikėtų ištaisyti;

(7)

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/981 pakeitimais reikalaujama pateikti informaciją apie galimybės padengti
nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimą. Šie pakeitimai turi būti taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d. Todėl
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 I ir II prieduose pateiktų formų pakeitimai, kuriais siekiama atsižvelgti į
tuos informacijai keliamus reikalavimus, neturėtų būti privalomi anksčiau nei nuo 2020 m. sausio 1 d. Tačiau
svarbu, kad informaciją apie galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimą būtų galima
savanoriškai pateikti nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(8)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių
įgyvendinimo standartų projektais;

(9)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo
standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir
paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (6) 37 straipsnį įsteigta Draudimo
ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2450 iš dalies keičiamas taip:
1) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;
2) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;
3) III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.
2 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 III priedas ištaisomas pagal šio reglamento IV priedą.
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. lapkričio 27 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

(6) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
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I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 I priedas iš dalies keičiamas taip:
(1)

S.06.02.01 formoje tarp C0290 ir C0300 stulpelių įterpiamas šis stulpelis:
„Kolektyvinio investavimo subjektui taikomas moku
mo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodas
C0292“;

(2)

S.25.01.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d.
informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).

Atidėtųjų mokesčių turtas

(3)

Prieš pokytį

Po pokyčio

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600

Perkeltas atidėtųjų mokesčių turtas

R0610

Atidėtųjų mokesčių turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų skirtumų

R0620

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0630

LAC DT

R0640

LAC DT, pagrįsta atidėtųjų mokesčių įsiparei
gojimų perkėlimu

R0650

LAC DT, pagrįsta remiantis tikėtinu būsimu
apmokestinamuoju ekonominiu pelnu

R0660

LAC DT, pagrįsta perkėlimu į ankstesnius
metus, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįsta perkėlimu į ankstesnius
metus, būsimi metai

R0680

Didžiausia LAC DT

R0690

“;

SR.25.01.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d.
informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).
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Atidėtųjų mokesčių turtas

(4)
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Prieš pokytį

Po pokyčio

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600

Perkeltas atidėtųjų mokesčių turtas

R0610

Atidėtųjų mokesčių turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų skirtumų

R0620

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0630

LAC DT

R0640

LAC DT, pagrįsta atidėtųjų mokesčių įsiparei
gojimų perkėlimu

R0650

LAC DT, pagrįsta remiantis tikėtinu būsimu
apmokestinamuoju ekonominiu pelnu

R0660

LAC DT, pagrįsta perkėlimu į ankstesnius
metus, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįsta perkėlimu į ankstesnius
metus, būsimi metai

R0680

Didžiausia LAC DT

R0690

“;

S.25.02.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d.
informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).

Atidėtųjų mokesčių turtas

Prieš pokytį

Po pokyčio

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600

Perkeltas atidėtųjų mokesčių turtas

R0610

Atidėtųjų mokesčių turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų skirtumų

R0620

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0630

LAC DT suma/įvertis

R0640

LAC DT, pagrįstos atidėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu, suma/įvertis

R0650

LAC DT, pagrįstos remiantis tikėtinu būsimu
apmokestinamuoju ekonominiu pelnu, suma/
įvertis

R0660

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, būsimi metai

R0680

Didžiausios LAC DT suma/įvertis

R0690

“;
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SR.25.02.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d.
informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).

Atidėtųjų mokesčių turtas

(6)

Prieš pokytį

Po pokyčio

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600

Perkeltas atidėtųjų mokesčių turtas

R0610

Atidėtųjų mokesčių turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų skirtumų

R0620

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0630

LAC DT suma/įvertis

R0640

LAC DT, pagrįstos atidėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu, suma/įvertis

R0650

LAC DT, pagrįstos remiantis tikėtinu būsimu
apmokestinamuoju ekonominiu pelnu, suma/
įvertis

R0660

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, būsimi metai

R0680

Didžiausios LAC DT suma/įvertis

R0690

“;

S.25.03.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d.
informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).

Atidėtųjų mokesčių turtas

Po pokyčio

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600

Perkeltas atidėtųjų mokesčių turtas

R0610

Atidėtųjų mokesčių turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų skirtumų

R0620

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

Prieš pokytį

R0630

“;
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LAC DT suma/įvertis

R0640

LAC DT, pagrįstos atidėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu, suma/įvertis

R0650

LAC DT, pagrįstos remiantis tikėtinu būsimu
apmokestinamuoju ekonominiu pelnu, suma/
įvertis

R0660

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, būsimi metai

R0680

Didžiausios LAC DT suma/įvertis

R0690
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SR.25.03.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
Taip/Ne
C0109
Vidutiniu mokesčio tarifu pagrįstas metodas

R0590

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d.
informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).

Atidėtųjų mokesčių turtas

(8)

R0610

Atidėtųjų mokesčių turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų skirtumų

R0620

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0630

LAC DT suma/įvertis

R0640

LAC DT, pagrįstos atidėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu, suma/įvertis

R0650

LAC DT, pagrįstos remiantis tikėtinu būsimu
apmokestinamuoju ekonominiu pelnu, suma/
įvertis

R0660

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, einamieji metai

R0670

LAC DT, pagrįstos perkėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis, būsimi metai

R0680

Didžiausia LAC DT

R0690

a) išbraukiama R0010 eilutė;

Po pokyčio

LAC DT

C0110

C0120

C0130

R0600

Perkeltas atidėtųjų mokesčių turtas

S.26.01.01 forma iš dalies keičiama taip:

Prieš pokytį

“;
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b) prieš R0020 eilutę įterpiamos šios eilutės:
“;Supaprastinimai – skirtumo rizika – obligacijos ir paskolos

R0012

Supaprastinimai – rinkos rizikos koncentracija – taikomi
supaprastinimai

R0014“;

c) R0220 eilutė pakeičiama taip:
„;1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai, iš
skyrus ilgalaikius nuosavybės vertybinius po
pierius

R0221

“;

R0231

“;

R0261

“;

R0271

“;

d) po R0230 eilutės įterpiama R0231 eilutė:
„ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (1 tipo nuosavybės vertybiniai po
pieriai)

e) R0260 eilutė pakeičiama taip:
„2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai, išsky
rus ilgalaikius nuosavybės vertybinius popie
rius

f) po R0270 eilutės įterpiama R0271 eilutė:
„ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (2 tipo nuosavybės vertybiniai po
pieriai)

g) tarp R0291 ir R0292 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„reikalavimus atitinkantys infrastruktūros įmo
nių nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus
strateginius ir ilgalaikius nuosavybės vertybi
nius popierius

R0293

strateginis dalyvavimas (reikalavimus atitin
kantys infrastruktūros įmonių nuosavybės ver
tybiniai popieriai)

R0294

ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (reikalavimus atitinkantys infrastruk
tūros įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai)

R0295

“;

h) tarp R0292 ir R0300 eilučių įterpiamos šios eilutės:

i)

„reikalavimus atitinkantys infrastruktūros nuo
savybės vertybiniai popieriai, išskyrus įmonių
nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus
strateginius ir ilgalaikius nuosavybės vertybi
nius popierius

R0296

strateginis dalyvavimas (reikalavimus atitin
kantys infrastruktūros nuosavybės vertybiniai
popieriai, išskyrus įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius)

R0297

ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (reikalavimus atitinkantys infrastruk
tūros nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybinius popierius)

R0298

R0460 ir R0470 eilutės išbraukiamos;

“;
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tarp R0450 ir R0480 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„Didesnio prioriteto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

R0461

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

R0462“;

k) tarp R0480 ir R0500 eilučių įterpiamos šios eilutės:

(9)

„Kitas pakeitimas vertybiniais popieriais

R0481

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeitimas ver
tybiniais popieriais

R0482

Garantuotas PSS pakeitimas vertybiniais po
pieriais

R0483“;

S.26.01.04 forma iš dalies keičiama taip:
a) išbraukiama R0010 eilutė;
b) prieš R0020 eilutę įterpiamos šios eilutės:
„Supaprastinimai – skirtumo rizika – obligacijos ir paskolos

R0012

Supaprastinimai – rinkos rizikos koncentracija – taikomi
supaprastinimai

R0014“;

c) R0220 eilutė pakeičiama taip:
„1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai, išsky
rus ilgalaikius nuosavybės vertybinius popie
rius

R0221

“;

R0231

“;

d) po R0230 eilutės įterpiama R0231 eilutė:
„ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (1 tipo nuosavybės vertybiniai po
pieriai)

e) R0260 eilutė pakeičiama taip:
„2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai, išsky
rus ilgalaikius nuosavybės vertybinius popie
rius

R0261

“;

f) po R0270 eilutės įterpiama R0271 eilutė:
„ilgalaikės nuosavybės vertybinių
popierių investicijos (2 tipo nuo
savybės vertybiniai popieriai)

R0271

“;

g) tarp R0291 ir R0292 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„reikalavimus atitinkantys infrastruktūros įmo
nių nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus
strateginius ir ilgalaikius nuosavybės vertybi
nius popierius

R0293

strateginis dalyvavimas (reikalavimus atitin
kantys infrastruktūros įmonių nuosavybės ver
tybiniai popieriai)

R0294

ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (reikalavimus atitinkantys infrastruk
tūros įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai)

R0295

“;
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h) tarp R0292 ir R0300 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„reikalavimus atitinkantys infrastruktūros nuo
savybės vertybiniai popieriai, išskyrus įmonių
nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus
strateginius ir ilgalaikius nuosavybės vertybi
nius popierius

R0296

strateginis dalyvavimas (reikalavimus atitin
kantys infrastruktūros nuosavybės vertybiniai
popieriai, išskyrus įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius)

R0297

ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (reikalavimus atitinkantys infrastruk
tūros nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybinius popierius)

R0298

“;

i) R0460 ir R0470 eilutės išbraukiamos;
j) tarp R0450 ir R0480 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„;Didesnio prioriteto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

R0461

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

R0462“;

k) tarp R0480 ir R0500 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„Kitas pakeitimas vertybiniais popieriais

R0481

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeitimas ver
tybiniais popieriais

R0482

Garantuotas PSS pakeitimas vertybiniais po
pieriais

R0483“;

l) pridedama ši lentelė:
„Valiuta, naudojama valiutos kurso rizikai apskaičiuoti
C0090
Valiuta, naudojama valiutos kurso rizikai apskaičiuoti

R0810“;

(10) SR.26.01.01 forma iš dalies keičiama taip:
a) išbraukiama R0010 eilutė;
b) prieš R0020 eilutę įterpiamos šios eilutės:
„Supaprastinimai – skirtumo rizika – obligacijos ir paskolos

R0012

Supaprastinimai – rinkos rizikos koncentracija – taikomi
supaprastinimai

R0014“;

c) R0220 eilutė pakeičiama taip:
„1 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai, išsky
rus ilgalaikius nuosavybės vertybinius popie
rius

R0221

“;
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d) po R0230 eilutės įterpiama R0231 eilutė:
„ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (1 tipo nuosavybės vertybiniai po
pieriai)

R0231

“;

R0261

“;

R0271;

“

e) R0260 eilutė pakeičiama taip:
„2 tipo nuosavybės vertybiniai popieriai, išsky
rus ilgalaikius nuosavybės vertybinius popie
rius

f)

po R0270 eilutės įterpiama R0271 eilutė:
„ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (2 tipo nuosavybės vertybiniai po
pieriai)

g) tarp R0291 ir R0292 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„reikalavimus atitinkantys infrastruktūros įmo
nių nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus
strateginius ir ilgalaikius nuosavybės vertybi
nius popierius

R0293

strateginis dalyvavimas (reikalavimus atitin
kantys infrastruktūros įmonių nuosavybės ver
tybiniai popieriai)

R0294

ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (reikalavimus atitinkantys infrastruk
tūros įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai)

R0295

“;

h) tarp R0292 ir R0300 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„reikalavimus atitinkantys infrastruktūros nuo
savybės vertybiniai popieriai, išskyrus įmonių
nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus
strateginius ir ilgalaikius nuosavybės vertybi
nius popierius

R0296

strateginis dalyvavimas (reikalavimus atitin
kantys infrastruktūros nuosavybės vertybiniai
popieriai, išskyrus įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius)

R0297

ilgalaikės nuosavybės vertybinių popierių in
vesticijos (reikalavimus atitinkantys infrastruk
tūros nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybinius popierius)

R0298

i)

R0460 ir R0470 eilutės išbraukiamos;

j)

tarp R0450 ir R0480 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„Didesnio prioriteto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

R0461

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

R0462“;

“;
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k) tarp R0480 ir R0500 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„Kitas pakeitimas vertybiniais popieriais

R0481

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeiti
mas vertybiniais popieriais

R0482

Garantuotas PSS pakeitimas vertybiniais
popieriais

R0483“;

(11) S.26.04.01 formoje po R0050 eilutės įtraukiama ši eilutė:
„Supaprastinimai – draudimo, apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo
pabaigos rizika

R0051“;

(12) S.26.04.04 formoje po R0050 eilutės įtraukiama ši eilutė:
„Supaprastinimai – draudimo, apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo
pabaigos rizika

R0051“;

(13) SR.26.04.01 formoje po R0050 eilutės įtraukiama ši eilutė:
„Supaprastinimai – draudimo, apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės draudimo metodus, galiojimo
pabaigos rizika

R0051“;

(14) S.26.05.01 formoje po R0010 eilutės įtraukiama ši eilutė:
„Taikomi supaprastinimai – ne gyvybės draudimo ga
liojimo pabaigos rizika

R0011“;

(15) S.26.05.04 formoje po R0010 eilutės įtraukiama ši eilutė:
„Taikomi supaprastinimai – ne gyvybės draudimo ga
liojimo pabaigos rizika

R0011“;

(16) SR.26.05.01 formoje po R0010 eilutės įtraukiama ši eilutė:
„Taikomi supaprastinimai – ne gyvybės draudimo ga
liojimo pabaigos rizika

R0011“;

(17) S.26.07.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Rinkos rizika – rinkos rizikos koncentracija
C0300
Skolos portfelio dalis

R0300
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Supaprastinimai – gaivalinės katastrofos

Vėtra

R0400

Kruša

R0410

Žemės drebėjimas

R0420

Potvynis

R0430

Smegduobės

R0440

Pasirinktas rizikos koefi
cientas

Pozicijos suma

C0320

C0330“;

(18) S.26.07.04 formoje pridedamos šios lentelės:
„Rinkos rizika – rinkos rizikos koncentracija
C0300
Skolos portfelio dalis

R0300

Supaprastinimai – gaivalinės katastrofos

Vėtra

R0400

Kruša

R0410

Žemės drebėjimas

R0420

Potvynis

R0430

Smegduobės

R0440

Pasirinktas rizikos koefi
cientas

Pozicijos suma

C0320

C0330“;

(19) SR.26.07.01 formoje pridedamos šios lentelės:
„Rinkos rizika – rinkos rizikos koncentracija
C0300
Skolos portfelio dalis

R0300

Supaprastinimai – gaivalinės katastrofos

Vėtra

R0400

Kruša

R0410

Žemės drebėjimas

R0420

Potvynis

R0430

Smegduobės

R0440

Pasirinktas rizikos koefi
cientas

Pozicijos suma

C0320

C0330“;

2019 12 10

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/25

(20) S.27.01.01 forma iš dalies keičiama taip:
a) po formos pavadinimo įterpiama ši lentelė:
„Taikomi supaprastinimai
Taikomi supaprastinimai
C0001“;
Taikomi supaprastinimai – gaisro rizika

R0001

Taikomi supaprastinimai – gaivalinių
katastrofų rizika

R0002

b) tarp R0440 ir R0450 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Slovėnijos Respublika

R0441

“;

c) tarp R0460 ir R0470 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Vengrijos Respublika

R0461

“;

d) tarp R0520 ir R0530 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Suomijos Respublika

R0521

“;

e) tarp R1640 ir R1650 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Čekijos Respublika

R1641

“;

„

f) tarp R1700 ir R1710 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Slovėnijos Respublika

R1701

“;

g) po R2420 eilutės įterpiama ši lentelė:
„Laivų skaičius
Skaičius
C0781“;
Laivų, kurių vertė nesiekia 250 000 EUR ribos, skaičius

R2421

h) C1210, C1220 ir C1340 stulpeliai („10 metų trunkantis neįgalumas“) išbraukiami;
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(21) S.27.01.04 forma iš dalies keičiama taip:
a) prieš R0010 eilutę įterpiama ši lentelė:
„Taikomi supaprastinimai
Taikomi supaprastinimai
C0001“;
Taikomi supaprastinimai – gaisro rizika

R0001

Taikomi supaprastinimai – gaivalinių
katastrofų rizika

R0002

b) tarp R0440 ir R0450 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Slovėnijos Respublika

R0441

“;

c) tarp R0460 ir R0470 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Vengrijos Respublika

R0461

“;

d) tarp R0520 ir R0530 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Suomijos Respublika

R0521

“;

e) tarp R1640 ir R1650 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Čekijos Respublika

R01641

“;

f) tarp R1700 ir R1710 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Slovėnijos Respublika

R01701

“;

g) po R2420 eilutės įterpiama ši lentelė:
„Laivų skaičius
Skaičius
C0781“;
Laivų, kurių vertė nesiekia 250 000 EUR ribos, skaičius

R2421

h) C1210, C1220 ir C1340 stulpeliai („10 metų trunkantis neįgalumas“) išbraukiami;
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(22) SR.27.01.01 forma iš dalies keičiama taip:
a) prieš R0010 eilutę įterpiama ši lentelė:
„Taikomi supaprastinimai
Taikomi supaprastinimai
C0001“;
Taikomi supaprastinimai – gaisro rizika

R0001

Taikomi supaprastinimai – gaivalinių
katastrofų rizika

R0002“;

b) tarp R0440 ir R0450 eilučių įterpiama ši R0441 eilutė:
„Slovėnijos Respublika

R0441

“;

c) tarp R0460 ir R0470 eilučių įterpiama ši R0461 eilutė:
„Vengrijos Respublika

R0461

“;

d) tarp R0520 ir R0530 eilučių įterpiama ši R0521 eilutė:
„Suomijos Respublika

R0521

“;

e) tarp R1640 ir R1650 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Čekijos Respublika

R01641

“;

„

f) tarp R1700 ir R1710 eilučių įterpiama ši eilutė:
„Slovėnijos Respublika

R01701

“;

g) po R2420 eilutės įterpiama ši lentelė:
„Laivų skaičius
Skaičius
C0781“;
Laivų, kurių vertė nesiekia 250 000 EUR ribos, skaičius

R2421

h) C1210, C1220 ir C1340 stulpeliai („10 metų trunkantis neįgalumas“) išbraukiami.
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II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 II priedas iš dalies keičiamas taip:
(1)

S.06.02 skirsnyje „Turto sąrašas“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) tarp C0290 ir C0300 eilučių įterpiama ši eilutė:
„C0292

Kolektyvinio investavi
mo subjektui taikomas
mokumo kapitalo rei
kalavimo apskaičiavi
mo metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 - kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems apskaičiuojant mokumo
kapitalo reikalavimą buvo taikytas visas skaidrumo metodas pagal
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 84 straipsnio 1 dalį;
2 - kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems buvo taikytas
supaprastintas skaidrumo metodas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 84 straipsnio 3 dalį remiantis pagrindinio turto tiksliniu
paskirstymu arba paskutiniu pateiktu turto paskirstymu ir kurių
duomenis galima grupuoti;
3 - kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems buvo taikytas
supaprastintas skaidrumo metodas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 84 straipsnio 3 dalį remiantis pagrindinio turto tiksliniu
paskirstymu arba paskutiniu pateiktu turto paskirstymu ir kurių
duomenų negalima grupuoti;
4 - kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems buvo taikyta 2 tipo
nuosavybės vertybinių popierių rizika pagal Deleguotojo reglamento
(ES) 2015/35 168 straipsnio 3 dalį;
9 - netaikoma.
Šiame punkte numatytos skaidrumo metodo parinktys atspindi metodą,
taikytą apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą. Teikiama informacija
apie skaidrumo metodą, kurią reikia atskleisti S.06.03 formoje, yra
reikalinga atsižvelgiant į ribines vertes, nustatytas tos formos bendrosiose
pastabose.
„Šis punktas taikomas tik 4 PIK kategorijai.“;“;

b) C0310 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis sąrašas pakeičiamas taip:
„1 – ne dalyvavimas
2 – dalyvavimas, kuriam taikomas skaidrumo metodas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 84 straipsnį
3 – dalyvavimas, kuriam
2015/35 84 straipsnį“;

netaikomas

skaidrumo

metodas

pagal

Deleguotojo

reglamento

c) C0330 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
“—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“
— „Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— „Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

(ES)
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— „Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)
— „Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)
— „Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)
— „Fitch Ratings Limited“ (LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— „Fitch Ratings CIS Limited“ (LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)
—

„Moody’s“
— „Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“ (LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)
— „Moody’s France S.A.S.“ (LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)
— „Moody’s Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)
— „Moody’s Italia S.r.l.“ (LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)
— „Moody’s Investors Service España S.A.“ (LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)
— „Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)
— „Moody’s Investors Service EMEA Ltd“ (LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)
— „Moody’s Investors Service (Nordics) AB“ (LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“ (LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“ (LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“ (LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“ (LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“ (LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“ (LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“ (LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“ (LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“ („Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“ (LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“ („HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“ (EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“ (LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“ (LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“ (LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“ (LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“ (LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI

—

Jokia ECAI nebuvo pripažinta, o apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą taikomas
supaprastinimas“;

ii) R0330 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) ketvirta pastraipa pakeičiama taip:
„Šis punktas nurodomas, jeigu pateiktas (C0320) punktas „Išorės reitingas“. Jei „Jokia ECAI nebuvo pripažinta, o
apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą taikomas supaprastinimas“, (C0320) punktas „Išorės reitingas“
paliekamas tuščias, o (C0340) punkte „Kredito kokybės žingsnis“ naudojama viena iš šių parinkčių: 2a;
3a arba 3b.“;
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d) C0340 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis kredito kokybės žingsnių parinkčių sąrašas pakeičiamas
taip:
„0–

0 kredito kokybės žingsnis

1–

1 kredito kokybės žingsnis

2–

2 kredito kokybės žingsnis

2a – 2 kredito kokybės žingsnis dėl to, kad nereitinguotoms obligacijoms ir paskoloms taikytas Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 176a straipsnis
3–

3 kredito kokybės žingsnis

3a – 3 kredito kokybės žingsnis dėl to, kad pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 105a straipsnį atliktas
supaprastintas apskaičiavimas
3b – 3 kredito kokybės žingsnis dėl to, kad nereitinguotoms obligacijoms ir paskoloms taikytas Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 176a straipsnis

(2)

4–

4 kredito kokybės žingsnis

5–

5 kredito kokybės žingsnis

6–

6 kredito kokybės žingsnis

9–

reitingo nėra“;

S.08.01 skirsnyje „Atviros išvestinės finansinės priemonės“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) C0270 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;
b) C0280 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;
c) C0300 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
“—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“ (LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“ (LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“ (LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“ (LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

(3)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2019 12 10

—

„Moody’s Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“ (LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

„Moody’s Investors Service España S.A.“ (LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“ (LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“ (LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“ (LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“ (LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“ (LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“ (LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“ (LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“ (LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“ (LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“ (LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“ („Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“ (LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“ („HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“ (EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“ (LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“ (LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“ (LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“ (LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“ (LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI““;
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S.08.02 skirsnyje „Išvestinių finansinių priemonių sandoriai“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) C0250 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;
b) C0260 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;

(4)

S.25.01 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms“ į lentelę pridedamos
šios eilutės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
R0590/C0109

Vidutiniu mokesčio ta
rifu pagrįstas metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – taip
2 – ne
3 – netaikoma, nes patikslinimas dėl galimybės padengti nuostolius
atidėtaisiais mokesčiais (LAC DT) nenaudojamas (tokiu atveju
R0600–R0690 pildyti nereikia)
Žr. EDPPI gaires dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais (EIOPA-BoS-14/177)

L 318/32
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Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio
31 d. informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).
R0600/C0110

Atidėtųjų mokesčių
turtas. Prieš pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto bendra suma balanse, naudojant vertinimą
pagal „Mokumas II“, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Atidėtųjų mokesčių turto suma šiame laukelyje turi atitikti S.02.01
formos R0040/C0010 laukelyje nurodytą vertę.

R0600/C0120

Atidėtųjų mokesčių
turtas. Po pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto bendra suma, jei balansas, į kurį įtrauktas
vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po momentinio
nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis paliekamas tuščias,
jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0610/C0110

Perkeltas atidėtųjų
mokesčių turtas. Prieš
pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto suma balanse, naudojant vertinimą pagal
„Mokumas II“, susidariusi dėl ankstesnių nuostolių arba mokesčių
atskaitos perkėlimo, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

R0610/C0120

Perkeltas atidėtųjų
mokesčių turtas. Po
pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto suma, susidariusi dėl ankstesnių nuostolių
arba mokesčių atskaitos perkėlimo, jei balansas, į kurį įtrauktas
vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po momentinio
nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis paliekamas tuščias,
jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0620/C0110

Atidėtųjų mokesčių
turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų
skirtumų. Prieš pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto suma balanse, naudojant vertinimą pagal
„Mokumas II“, susidariusi dėl turto arba įsipareigojimo vertinimo
pagal „Mokumas II“ ir jo mokesčio bazės skirtumo, prieš patiriant
momentinį nuostolį, apibūdintą Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

R0620/C0120

Atidėtųjų mokesčių
turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų
skirtumų. Po pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto suma, susidariusi dėl turto arba
įsipareigojimo vertinimo pagal „Mokumas II“ ir jo mokesčio bazės
skirtumo, jei balansas, į kurį įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“,
buvo sudarytas po momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis
paliekamas tuščias, jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0630/C0110

Atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimai. Prieš
pokytį

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma balanse, naudojant vertinimą
pagal „Mokumas II“, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma šiame laukelyje turi atitikti
S.02.01 formos R0780/C0010 laukelyje nurodytą vertę.

R0630/C0120

Atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimai. Po po
kyčio

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma, jei balansas, į kurį įtrauktas
vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po momentinio
nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Šis laukelis paliekamas tuščias, jei taikomas vidutiniu mokesčio tarifu
pagrįstas metodas ir R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0640/C0130

LAC DT

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais suma,
apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį. LAC suma šiame laukelyje turi būti tokia pat,
kaip S.25.01.01 formos R0150/C0100 laukelyje nurodyta vertė.

R0650/C0130

LAC DT, pagrįsta ati
dėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų perkėlimu, suma, apskaičiuota
pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį.
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R0660/C0130

LAC DT, pagrįsta re
miantis tikėtinu būsi
mu apmokestinamuo
ju ekonominiu pelnu

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
remiantis tikėtinu būsimu apmokestinamuoju ekonominiu pelnu,
suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0670/C0130

LAC DT, pagrįsta per
kėlimu į ankstesnius
metus, einamieji metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų kitiems
metams, suma.

R0680/C0130

LAC DT, pagrįsta per
kėlimu į ankstesnius
metus, būsimi metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma, apskaičiuota pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų
metams, einantiems po kitų metų, suma.

R0690/C0130

Didžiausia LAC DT

Didžiausia galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, kurią būtų galima naudoti, prieš įvertinant, ar grynojo atidėtųjų
mokesčiu turto padidėjimą galima naudoti patikslinimo tikslais, kaip
numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio
2 dalyje.“;

S.25.02 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus
modelį“ į lentelę pridedamos šios eilutės:
„Mokesčio tarifui taikomas metodas
R0590/C0109

Vidutiniu mokesčio ta
rifu pagrįstas metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – taip
2 – ne
3 – netaikoma, nes patikslinimas dėl galimybės padengti nuostolius
atidėtaisiais mokesčiais (LAC DT) nenaudojamas (tokiu atveju
R0600–R0690 pildyti nereikia)
Žr. EDPPI gaires dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais (EIOPA-BoS-14/177 (*))

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio
31 d. savanoriška, nuo 2020 m. sausio 1 d. – privaloma).
R0600/C0110

Atidėtųjų mokesčių
turtas. Prieš pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto bendra suma balanse, naudojant vertinimą
pagal „Mokumas II“, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Atidėtųjų mokesčių turto suma šiame laukelyje turi atitikti S.02.01
formos R0040/C0010 laukelyje nurodytą vertę.

R0600/C0120

Atidėtųjų mokesčių
turtas. Po pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto bendra suma/įvertis, jei balansas, į kurį
įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po
momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis paliekamas tuščias,
jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0610/C0110

Perkeltas atidėtųjų
mokesčių turtas. Prieš
pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto suma balanse, naudojant vertinimą pagal
„Mokumas II“, susidariusi dėl ankstesnių nuostolių arba mokesčių
atskaitos perkėlimo, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

R0610/C0120

Perkeltas atidėtųjų
mokesčių turtas. Po
pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto suma/įvertis, susidaręs dėl ankstesnių
nuostolių arba mokesčių atskaitos perkėlimo, jei balansas, į kurį
įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po
momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis paliekamas tuščias,
jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.
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R0620/C0110

Atidėtųjų mokesčių
turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų
skirtumų. Prieš pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto suma balanse, naudojant vertinimą pagal
„Mokumas II“, susidariusi dėl turto arba įsipareigojimo vertinimo
pagal „Mokumas II“ ir jo mokesčio bazės skirtumo, prieš patiriant
momentinį nuostolį, apibūdintą Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

R0620/C0120

Atidėtųjų mokesčių
turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų
skirtumų. Po pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto suma/įvertis, susidaręs dėl turto arba
įsipareigojimo vertinimo pagal „Mokumas II“ ir jo mokesčio bazės
skirtumo, jei balansas, į kurį įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“,
buvo sudarytas po momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis
paliekamas tuščias, jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0630/C0110

Atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimai. Prieš
pokytį

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma balanse, naudojant vertinimą
pagal „Mokumas II“, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma šiame laukelyje turi atitikti
S.02.01 formos R0780/C0010 laukelyje nurodytą vertę.

R0630/C0120

Atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimai. Po po
kyčio

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma/įvertis, jei balansas, į kurį
įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po
momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Šis laukelis paliekamas tuščias, jei taikomas vidutiniu mokesčio tarifu
pagrįstas metodas ir R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0640/C0130

LAC DT suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais suma/įvertis,
apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį. LAC suma šiame laukelyje turi būti tokia pat,
kaip S.25.02.01 formos R0310/C0100 laukelyje nurodyta vertė.

R0650/C0130

LAC DT, pagrįstos ati
dėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu,
suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų perkėlimu, suma/įvertis,
apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0660/C0130

LAC DT, pagrįstos re
miantis tikėtinu būsi
mu apmokestinamuo
ju ekonominiu pelnu,
suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
remiantis tikėtinu būsimu apmokestinamuoju ekonominiu pelnu,
suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0670/C0130

LAC DT, pagrįstos per
kėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis,
einamieji metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų kitiems
metams, suma.

R0680/C0130

LAC DT, pagrįstos per
kėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis,
būsimi metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų
metams, einantiems po kitų metų, suma.

R0690/C0130

Didžiausios LAC DT
suma/įvertis

Didžiausia galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, kurią būtų galima naudoti, prieš įvertinant, ar grynojo atidėtųjų
mokesčių turto padidėjimą galima naudoti patikslinimo tikslais, kaip
numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio
2 dalyje.;

(*) 2015 m. vasario 2 d. gairės EIOPA-BoS-14/177 dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais ir atidėtaisiais
mokesčiais
(https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technicalprovisions-and-deferred-taxes).“;
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S.25.03 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusišką vidaus modelį“ į lentelę
pridedamos šios eilutės:
„R0590/C0109

Vidutiniu mokesčio ta
rifu pagrįstas metodas

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – taip
2 – ne
3 – netaikoma, nes patikslinimas dėl galimybės padengti nuostolius
atidėtaisiais mokesčiais (LAC DT) nenaudojamas (tokiu atveju
R0600–R0690 pildyti nereikia)
Žr. EDPPI gaires dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais ir atidėtaisiais mokesčiais (EIOPA-BoS-14/177)

Patikslinimo dėl galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais apskaičiavimas (iki 2019 m. gruodžio
31 d. informacija teikiama savanoriškai, nuo 2020 m. sausio 1 d. ją teikti privaloma).
R0600/C0110

Atidėtųjų mokesčių
turtas. Prieš pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto bendra suma balanse, naudojant vertinimą
pagal „Mokumas II“, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Atidėtųjų mokesčių turto suma šiame laukelyje turi atitikti S.02.01
formos R0040/C0010 laukelyje nurodytą vertę.

R0600/C0120

Atidėtųjų mokesčių
turtas. Po pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto bendra suma, jei balansas, į kurį įtrauktas
vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po momentinio
nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis paliekamas tuščias,
jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0610/C0110

Perkeltas atidėtųjų
mokesčių turtas. Prieš
pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto suma balanse, naudojant vertinimą pagal
„Mokumas II“, susidariusi dėl ankstesnių nuostolių arba mokesčių
atskaitos perkėlimo, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

R0610/C0120

Perkeltas atidėtųjų
mokesčių turtas. Po
pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto suma/įvertis, susidaręs dėl ankstesnių
nuostolių arba mokesčių atskaitos perkėlimo, jei balansas, į kurį
įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po
momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis paliekamas tuščias,
jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0620/C0110

Atidėtųjų mokesčių
turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų
skirtumų. Prieš pokytį

Atidėtųjų mokesčių turto suma balanse, naudojant vertinimą pagal
„Mokumas II“, susidariusi dėl turto arba įsipareigojimo vertinimo
pagal „Mokumas II“ ir jo mokesčio bazės skirtumo, prieš patiriant
momentinį nuostolį, apibūdintą Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

R0620/C0120

Atidėtųjų mokesčių
turtas, susidaręs dėl iš
skaitomųjų laikinųjų
skirtumų. Po pokyčio

Atidėtųjų mokesčių turto suma/įvertis dėl turto arba įsipareigojimo
vertinimo pagal „Mokumas II“ ir jo mokesčio bazės skirtumo, jei
balansas, į kurį įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo
sudarytas po momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šis laukelis
paliekamas tuščias, jei R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0630/C0110

Atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimai. Prieš
pokytį

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma balanse, naudojant vertinimą
pagal „Mokumas II“, prieš patiriant momentinį nuostolį, apibūdintą
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma šiame laukelyje turi atitikti
S.02.01 formos R0780/C0010 laukelyje nurodytą vertę.
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R0630/C0120

Atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimai. Po po
kyčio

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma/įvertis, jei balansas, į kurį
įtrauktas vertinimas pagal „Mokumas II“, buvo sudarytas po
momentinio nuostolio, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Šis laukelis paliekamas tuščias, jei taikomas vidutiniu mokesčio tarifu
pagrįstas metodas ir R0590/C0109 yra įrašyta „1 – taip“.

R0640/C0130

LAC DT suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais suma/įvertis,
apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnyje.
LAC suma šiame laukelyje turi būti tokia pat, kaip S.25.02.01.03
formos R0310/C0100 laukelyje nurodyta vertė.

R0650/C0130

LAC DT, pagrįstos ati
dėtųjų mokesčių įsipa
reigojimų perkėlimu,
suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų perkėlimu, suma/įvertis,
apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0660/C0130

LAC DT, pagrįstos re
miantis tikėtinu būsi
mu apmokestinamuo
ju ekonominiu pelnu,
suma/įvertis

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
remiantis tikėtinu būsimu apmokestinamuoju ekonominiu pelnu,
suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 207 straipsnį.

R0670/C0130

LAC DT, pagrįstos per
kėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis,
einamieji metai

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma/įvertis, apskaičiuotas pagal Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnį. Nuostolių, paskirstytų kitiems
metams, suma.

R0680/C0130

LAC DT, pagrįstos per
kėlimu į ankstesnius
metus, suma/įvertis,
būsimi metai“

Galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais, pagrįstos
ankstesnių metų pelnu, suma/įvertis, apibrėžtas Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnyje. Nuostolių, paskirstytų
metams, einantiems po kitų metų, suma.

R0690/C0130

Didžiausios LAC DT
suma/įvertis

Didžiausia galimybės padengti nuostolius atidėtaisiais mokesčiais
suma, kurią būtų galima naudoti, prieš įvertinant, ar grynojo atidėtųjų
mokesčiu turto padidėjimą galima naudoti patikslinimo tikslais, kaip
numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 207 straipsnio
2 dalyje.“;

S.26.01 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) išbraukiama R0010/C0010 eilutė;
b) tarp Z0030 ir R0020/C0010 eilučių įterpiama ši eilutė:
„R0012/C0010

Supaprastinimai –
skirtumo rizika – obli
gacijos ir paskolos

Naudojamos šiame baigtiniame sąraše pateiktos parinktys:
1 – supaprastinimas pagal 104 straipsnį
2 – supaprastinimai pagal 105a straipsnį
9 – supaprastinimai netaikomi.
1 ir 2 parinktys gali būti taikomos vienu metu.
Jei R0012/C0010 = 1, R0410 atveju pildomi tik C0060 ir C0080
langeliai.“ ;

c) prieš R0020/C0010 eilutę įterpiama ši eilutė:
„R0014/C0010

Supaprastinimai – rin
kos rizikos koncentra
cija – taikomi supap
rastinimai

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių:
1 – supaprastinimai pagal 105a straipsnį
9 – supaprastinimai netaikomi. “;

d) R0220–R0240/C0020 eilutės kodas pakeičiamas į „R0221–R0240/C0020“;
e) R0220-R0240/C0040 eilutės kodas pakeičiamas į „R0221-R0240/C0040“;
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R0260–R0280/C0020 eilutės kodas pakeičiamas į „R0261–R0280/C0020“;

g) R0260–R0280/C0040 eilutės kodas pakeičiamas į „R0261–R0280/C0040“;
h) eilutės tarp R0261-R0280/C0040 ir R0292/C0020 išbraukiamos;
i)

tarp R0260-R0280/C0040 ir R0292/C0020 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„R0291/C0020,
R0293–R0295/
C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – nuosa
vybės vertybinių popierių rizi
ka – reikalavimus atitinkantys
infrastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybiniais po
pieriais, pradinė absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0291/C0030,
R0293–R0295/
C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
nuosavybės vertybinių popie
rių rizika – reikalavimus ati
tinkantys infrastruktūros įmo
nių nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybi
niais popieriais, pradinė absoliučioji vertė.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0291/C0040,
R0293–R0295/
C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – nuosavybės
vertybinių popierių rizika –
reikalavimus atitinkantys in
frastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybiniais po
pieriais, absoliučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0291/C0050,
R0293–R0295/
C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– nuosavybės vertybinių po
pierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
įmonių nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybi
niais popieriais), absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0291/C0060,
R0293–R0295/
C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos neto kapitalo
poreikis (kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems
infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybiniams popie
riams), pritaikius patikslinimą dėl galimybės padengti
nuostolius techniniais atidėjiniais.

R0291/C0070,
R0293–R0295/
C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – nuosavybės vertybinių
popierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
įmonių nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybi
niais popieriais), absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.
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Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai
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Nuosavybės vertybinių popierių rizikos bruto kapitalo
poreikis kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems
infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybiniams popie
riams), t. y. prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės
padengti nuostolius techniniais atidėjiniais. “;

eilutės tarp R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 eilučių ir R0300/C0020 eilutė išbraukiamos;

k) tarp R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 eilučių ir R0300/C0020 eilutės įterpiamos šios eilutės;
„R0292/C0020,
R0296–R0298/
C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
iki pokyčio – turtas – nuosa
vybės vertybinių popierių rizi
ka – reikalavimus atitinkantys
infrastruktūros nuosavybės
vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais popieriais,
išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popierius, pradi
nė absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0292/C0030,
R0296–R0298/
C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
iki pokyčio – įsipareigojimai –
nuosavybės vertybinių popie
rių rizika – reikalavimus ati
tinkantys infrastruktūros nuo
savybės vertybiniai popieriai,
išskyrus įmonių nuosavybės
vertybinius popierius

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais po
pieriais, išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popie
rius, pradinė absoliučioji vertė.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0292/C0040,
R0296–R0298/
C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – nuosavybės
vertybinių popierių rizika –
reikalavimus atitinkantys in
frastruktūros nuosavybės ver
tybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais popieriais,
išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popierius, abso
liučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0292/C0050,
R0296–R0298/
C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– nuosavybės vertybinių po
pierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
nuosavybės vertybiniai popie
riai, išskyrus įmonių nuosavy
bės vertybinius popierius

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais po
pieriais, išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popie
rius), absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patiksli
nimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0292/C0060,
R0296–R0298/
C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros nuosavybės
vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos neto kapitalo po
reikis (kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems in
frastruktūros nuosavybės vertybiniams popieriams, išsky
rus įmonių nuosavybės vertybinius popierius), pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
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R0292/C0070,
R0296–R0298/
C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – nuosavybės vertybinių
popierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
nuosavybės vertybiniai popie
riai, išskyrus įmonių nuosavy
bės vertybinius popierius

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais po
pieriais, išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popie
rius), absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0292/C0080,
R0296–R0298/
C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros nuosavybės
vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos bruto kapitalo
poreikis kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems
infrastruktūros nuosavybės vertybiniams popieriams, iš
skyrus įmonių nuosavybės vertybinius popierius, t. y.
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais. “;

eilutės tarp R0450/C0080 eilutės ir R0480/C0020 eilutės išbraukiamos;

m) tarp R0450/C0080 eilutės ir R0480/C0020 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0461/C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – skirtumo
rizika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – didesnio
prioriteto PSS pakeitimas ver
tybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos didesnio prioriteto PSS pakeiti
mo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, abso
liučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0461/C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – didesnio prioriteto PSS
pakeitimas vertybiniais popie
riais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos didesnio prioriteto PSS
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą būtų galima atskirti R0461–R0483 laukelių
vertes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0461/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo rizika
– pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – didesnio
prioriteto PSS pakeitimas ver
tybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos didesnio prioriteto PSS pakeiti
mo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, abso
liučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0461/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – didesnio prioriteto PSS
pakeitimas vertybiniais popie
riais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos didesnio prioriteto PSS
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą
dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.
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R0461/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – didesnio pri
oriteto PSS pakeitimas verty
biniais popieriais

Didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais
pozicijų skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0461/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais popieriais
pozicijos – didesnio prioriteto
PSS pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos didesnio prioriteto PSS
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0461/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – didesnio pri
oriteto PSS pakeitimas verty
biniais popieriais

Didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais
pozicijų skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y.
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0462/C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – skirtumo
rizika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – ne di
desnio prioriteto PSS pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos ne didesnio prioriteto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, ab
soliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0462/C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – ne didesnio prioriteto PSS
pakeitimas vertybiniais popie
riais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo
rizika, absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0462/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo rizika
– pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – ne didesnio
prioriteto PSS pakeitimas ver
tybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos ne didesnio prioriteto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, ab
soliučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.
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R0462/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – ne didesnio prioriteto PSS
pakeitimas vertybiniais popie
riais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo
rizika, absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patiksli
nimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidė
jiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtu
mo rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo
metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur
verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lauke
lį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0462/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – ne didesnio
prioriteto PSS pakeitimas ver
tybiniais popieriais

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pri
taikius patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius
techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtu
mo rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo
metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur
verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lauke
lį.

R0462/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais popieriais
pozicijos – ne didesnio priori
teto PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo
rizika, absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritai
kant patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius tech
niniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtu
mo rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo
metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur
verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lauke
lį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0462/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – ne didesnio
prioriteto PSS pakeitimas ver
tybiniais popieriais

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y.
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtu
mo rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo
metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur
verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lauke
lį. “;

n) po R0480/C0080 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0481/C0020

Pradinės absoliučiosios
vertės prieš pokytį – turtas
– skirtumo rizika – pakei
timo vertybiniais popie
riais pozicijos – kitas pa
keitimas vertybiniais
popieriais

Turto, kuriam turi įtakos kito pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

L 318/42

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 12 10

R0481/C0030

Pradinės absoliučiosios
vertės prieš pokytį – įsipa
reigojimai – skirtumo rizi
ka – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – kitas
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos kito pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0481/C0040

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – turtas – skirtu
mo rizika – pakeitimo ver
tybiniais popieriais pozici
jos – kitas pakeitimas
vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos kitų pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0481/C0050

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – įsipareigojimai
(įvertinus galimybę pa
dengti nuostolius techni
niais atidėjiniais) – skirtu
mo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – kitas pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos kito pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė po po
kyčio ir pritaikius patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0481/C0060

Absoliučioji vertė po po
kyčio – neto mokumo ka
pitalo reikalavimas – skir
tumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – kitas pakeitimas
vertybiniais popieriais

Kito pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
kos neto kapitalo poreikis pritaikius patikslinimą dėl galimy
bės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.

R0481/C0070

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – įsipareigojimai
(prieš įvertinant galimybę
padengti nuostolius tech
niniais atidėjiniais) – skir
tumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – kitas pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos kito pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė po po
kyčio, tačiau prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.
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R0481/C0080

Absoliučioji vertė po po
kyčio – bruto mokumo
kapitalo reikalavimas –
skirtumo rizika – pakeiti
mo vertybiniais popieriais
pozicijos – kitas pakeitimas
vertybiniais popieriais

Kito pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
kos bruto kapitalo poreikis, t. y. prieš pritaikant patikslinimą
dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.

R0482/C0020

Pradinės absoliučiosios
vertės prieš pokytį – turtas
– skirtumo rizika – pakei
timo vertybiniais popie
riais pozicijos – pereina
mojo laikotarpio 1 tipo
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Turto, kuriam turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1 tipo pa
keitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, abso
liučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0482/C0030

Pradinės absoliučiosios
vertės prieš pokytį – įsipa
reigojimai – skirtumo rizi
ka – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – per
einamojo laikotarpio 1 ti
po pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1
tipo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0482/C0040

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – turtas – skirtu
mo rizika – pakeitimo ver
tybiniais popieriais pozici
jos – pereinamojo
laikotarpio 1 tipo pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1 tipo pa
keitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, abso
liučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0482/C0050

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – įsipareigojimai
(įvertinus galimybę pa
dengti nuostolius techni
niais atidėjiniais) – skirtu
mo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – pereinamojo lai
kotarpio 1 tipo pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1
tipo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0482/C0060

Absoliučioji vertė po po
kyčio – neto mokumo ka
pitalo reikalavimas – skir
tumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – pereinamojo lai
kotarpio 1 tipo pakeitimas
vertybiniais popieriais

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pritai
kius patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
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R0482/C0070

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – įsipareigojimai
(prieš įvertinant galimybę
padengti nuostolius tech
niniais atidėjiniais) – skir
tumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – pereinamojo lai
kotarpio 1 tipo pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1
tipo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant pa
tikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais ati
dėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0482/C0080

Absoliučioji vertė po po
kyčio – bruto mokumo
kapitalo reikalavimas –
skirtumo rizika – pakeiti
mo vertybiniais popieriais
pozicijos – pereinamojo
laikotarpio 1 tipo pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y.
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuosto
lius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.

R0483/C0020

Pradinės absoliučiosios
vertės prieš pokytį – turtas
– skirtumo rizika – pakei
timo vertybiniais popie
riais pozicijos – garantuo
tas PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo vertybi
niais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0483/C0030

Pradinės absoliučiosios
vertės prieš pokytį – įsipa
reigojimai – skirtumo rizi
ka – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – ga
rantuoto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo
vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0483/C0040

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – turtas – skirtu
mo rizika – pakeitimo ver
tybiniais popieriais pozici
jos – garantuoto PSS
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Turto, kuriam turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo vertybi
niais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė po
pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš spe
cialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0483/C0050

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – įsipareigojimai
(įvertinus galimybę pa
dengti nuostolius techni
niais atidėjiniais) – skirtu
mo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – garantuotas PSS
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo
vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą dėl galimybės pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.
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R0483/C0060

Absoliučioji vertė po po
kyčio – neto mokumo ka
pitalo reikalavimas – skir
tumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – garantuotas PSS
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Garantuoto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų
skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pritaikius patiksli
nimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėji
niais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.

R0483/C0070

Absoliučiosios vertės po
pokyčio – įsipareigojimai
(prieš įvertinant galimybę
padengti nuostolius tech
niniais atidėjiniais) – skir
tumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais po
zicijos – garantuotas PSS
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo
vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant patikslinimą dėl ga
limybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal perdrau
dimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių atgautinos
sumos.

R0483/C0080

Absoliučioji vertė po po
kyčio – bruto mokumo
kapitalo reikalavimas –
skirtumo rizika – pakeiti
mo vertybiniais popieriais
pozicijos – garantuotas PSS
pakeitimas vertybiniais
popieriais

Garantuoto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų
skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y. prieš pritaikant
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais.“;
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skirtumo
rizikos mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo metodą
galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes. Kur verčių ats
kirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 laukelį. “:

S.26.02 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika“ lentelė iš dalies
keičiama taip:
a) R0010/C0010 eilutės trečio stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
„Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuodama sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką.
Naudojamos šiame baigtiniame sąraše pateiktos parinktys:
3 – supaprastinimas susitarimų dėl rizikos pasiskirstymo grupės atveju, 109 straipsnis
4 – supaprastinimas vieno pavadinimo pozicijų grupavimo atveju, 110 straipsnis
5 – supaprastinimas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo perdraudimo atveju, 112a straipsnis
6 – supaprastinimas 1 tipo pozicijų atveju, 112b straipsnis
7 – supaprastintas perdraudimo susitarimų rizikos mažinimo poveikio apskaičiavimas, 111 straipsnis
9 – supaprastinimai netaikomi
3–7 parinktys gali būti taikomos vienu metu.“
Jei 1 tipo pozicijų atveju R0010/C0010 = 4 arba 6, R0100 atveju pildomas tik R0100/C0080 langelis.;
b) R0010/C0080 eilutės trečio stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
„Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos dėl visų 1 tipo pozicijų (prieš pasinaudojant galimybe padengti
nuostolius techniniais atidėjiniais) bruto kapitalo poreikis.
Jei R0010/C0010 = 4 arba 6, šiame punkte nurodomas bruto mokumo kapitalo reikalavimas, apskaičiuotas
taikant supaprastinimus.“;

(9)

S.26.03 skirsnio „Mokumo kapitalo reikalavimai – gyvybės draudimo veiklos rizika“ R0040/C0010 eilutės trečio
stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
„Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuodama galiojimo pabaigos riziką. Naudojamos šios parinktys:
1 – supaprastinimas 95 straipsnio taikymo tikslais
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2 – supaprastinimas 95a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
1 ir 2 parinktys gali būti taikomos vienu metu.
Jei R0040/C0010 = 1, R0400–R0420 atveju pildomi tik C0060 ir C0080 langeliai.“;
(10) S.26.04 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) R0050/C0010 eilutės trečio stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
„Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuodama galiojimo pabaigos riziką. Naudojamos šios
parinktys:
1 – supaprastinimas 102 straipsnio taikymo tikslais
2 – supaprastinimas 102a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
1 ir 2 parinktys gali būti taikomos vienu metu.
Jei R0050/C0010 = 1, R0400–R0420 atveju pildomi tik C0060 ir C0080 langeliai.“;
b) po R0050/C0010 eilutės įterpiama ši eilutė:
„R0051/C0010

Supaprastinimai – draudimo,
apskaičiuojamo pagal nepana
šius į gyvybės draudimo meto
dus, galiojimo pabaigos rizika

Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuo
dama galiojimo pabaigos riziką. Naudojamos šios parink
tys:
1 – supaprastinimas 96a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi. “;

(11) S.26.05 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika“ po lentelės R0010/C0010
eilutės įterpiama ši eilutė:
„R0011/C0010

Taikomi supaprastinimai – ne
gyvybės draudimo galiojimo
pabaigos rizika

Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuodama
ne gyvybės draudimo veiklos riziką. Naudojamos šios parink
tys:
1 – supaprastinimas 90a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimas netaikomas.“;

(12) S.26.07 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) pridedama ši lentelė:
„Rinkos rizika – rinkos rizikos koncentracija
R0300/C0300

Skolos portfelio dalis

Skolos portfelio dalis, kuri buvo apskaičiuota taikant su
paprastintą mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimą.
Šis punktas nurodomas, kai taikomas atleidimas nuo reika
lavimo teikti informaciją naudojant S.06.02. “;

b) po R0300/C0300 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„Supaprastinimai – gaivalinės katastrofos
R0400/C0320

Vėtra – rizikos koeficientas,
pasirinktas taikant supaprasti
nimus gaivalinių katastrofų
atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastini
mus vėtros atveju

R0400/C0330

Vėtra – pozicijų, kurioms tai
komi supaprastinimai gaivali
nių katastrofų atveju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai vėtros
atveju, sumą
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R0410/C0320

Kruša – rizikos koeficientas,
pasirinktas taikant supaprasti
nimus gaivalinių katastrofų
atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastini
mus krušos atveju

R0410/C0330

Kruša – pozicijų, kurioms tai
komi supaprastinimai gaivali
nių katastrofų atveju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai krušos
atveju, sumą

„R0420/C0320

Žemės drebėjimas – rizikos
koeficientas, pasirinktas tai
kant supaprastinimus gaivali
nių katastrofų atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastini
mus žemės drebėjimo atveju

R0420/C0330

Žemės drebėjimas – pozicijų,
kurioms taikomi supaprastini
mai gaivalinių katastrofų atve
ju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai žemės
drebėjimo atveju, sumą

R0430/C0320

Potvynis – rizikos koeficientas,
pasirinktas taikant supaprasti
nimus gaivalinių katastrofų
atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastini
mus potvynio atveju

R0430/C0330

Potvynis – pozicijų, kurioms
taikomi supaprastinimai gai
valinių katastrofų atveju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai potvy
nio atveju, sumą

R0440/C0320

Smegduobės – rizikos koefi
cientas, pasirinktas taikant su
paprastinimus gaivalinių ka
tastrofų atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastini
mus smegduobių atveju

R0440/C0330

Smegduobės – pozicijų, ku
rioms taikomi supaprastinimai
gaivalinių katastrofų atveju,
suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai smeg
duobių atveju, sumą“;

(13) S.27.01 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika“ lentelė iš dalies keičiama
taip:
a) po Z0030 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0001/C001

Taikomi supaprastinimai –
gaisro rizika

Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuo
dama gaisro riziką. Naudojamos šios parinktys:
1 – supaprastinimai 90c straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
Jei R0001/C0001 = 1, R2600 atveju pildomas tik C0880
langelis.

R0002/C001

Taikomi supaprastinimai –
gaivalinių katastrofų rizika

Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuo
dama gaivalinių katastrofų riziką. Naudojamos šios parink
tys:
1 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais –
vėtra
2 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais – že
mės drebėjimas
3 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais – po
tvynis
4 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais – kru
ša
5 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais –
smegduobės
9 – supaprastinimai netaikomi.
1–5 parinktys gali būti taikomos vienu metu. “;
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b) prieš C0760/R2400 eilutę įterpiama ši lentelė:
„Laivų skaičius
C0781/R2421

Laivų, kurių vertė nesiekia
250 000 EUR ribos, skaičius

Tai yra laivų, kurių vertė nesiekia 250 000 EUR ribos,
skaičius“;

c) C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–
R3600 eilutės pirmame stulpelyje „C1210/R3300–R3600“ išbraukiama;
d) C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–
R3600 eilutės pirmame stulpelyje „C1220/R3300–R3600“ išbraukiama;
e) C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–
R4010 eilutės pirmame stulpelyje „C1340/R3700–R4010“ išbraukiama;
(14) S.30.02 skirsnio „Duomenys apie ne gyvybės ir gyvybės draudimo fakultatyvinio perdraudimo dalis“ lentelės C0340
eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
„—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“
— „A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)
— „AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“
— „Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— „Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)
— „Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)
— „Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)
— „Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)
— „Fitch Ratings Limited“ (LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— „Fitch Ratings CIS Limited“ (LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“
— „Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“ (LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)
— „Moody’s France S.A.S.“ (LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)
— „Moody’s Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)
— „Moody’s Italia S.r.l.“ (LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)
— „Moody’s Investors Service España S.A.“ (LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)
— „Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)
— „Moody’s Investors Service EMEA Ltd“ (LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)
— „Moody’s Investors Service (Nordics) AB“ (LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)
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„Standard & Poor’s“
— „S&P Global Ratings Europe Limited“ (LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“ (LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“ (LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“ (LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“ (LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“ (LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“ (LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“ (LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“ („Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“ (LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“ („HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“ (EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“ (LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“ (LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“ (LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“ (LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“ (LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI“;

(15) S.30.04 skirsnio „Duomenys apie perduotojo perdraudimo programos dalis“ lentelės C0240 eilutės trečiame
stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
“—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“
— „A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)
— „AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“
— „Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— „Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)
— „Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)
— „Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)
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— „Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)
— „Fitch Ratings Limited“ (LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— „Fitch Ratings CIS Limited“ (LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)
—

„Moody’s“
— „Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“ (LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)
— „Moody’s France S.A.S.“ (LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)
— „Moody’s Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)
— „Moody’s Italia S.r.l.“ (LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)
— „Moody’s Investors Service España S.A.“ (LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)
— „Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)
— „Moody’s Investors Service EMEA Ltd“ (LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)
— „Moody’s Investors Service (Nordics) AB“ (LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“ (LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“ (LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“ (LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“ (LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“ (LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“ (LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“ (LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“ (LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“ („Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“ (LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“ („HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“ (EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“ (LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“ (LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“ (LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“ (LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“ (LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI“;

(16) S.31.01 skirsnio „Perdraudikų dalis (įskaitant ribotą perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones)“ lentelės C0220
eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
“—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)
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—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“ (LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“ (LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“ (LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“ (LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

—

„Moody’s Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“ (LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

„Moody’s Investors Service España S.A.“ (LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“ (LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“ (LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“ (LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“ (LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“ (LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“ (LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“ (LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“ (LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“ (LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“ (LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“ („Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“ (LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“ („HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“ (EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“ (LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“ (LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)
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—

„Nordic Credit Rating AS“ (LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“ (LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“ (LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI“;
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(17) S.31.02 skirsnio „Specialiosios paskirties įmonės“ lentelės C0280 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis
pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
“—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“
— „A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)
— „AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“
— „Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— „Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)
— „Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)
— „Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)
— „Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)
— „Fitch Ratings Limited“ (LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— „Fitch Ratings CIS Limited“ (LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“
— „Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“ (LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)
— „Moody’s France S.A.S.“ (LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)
— „Moody’s Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)
— „Moody’s Italia S.r.l.“ (LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)
— „Moody’s Investors Service España S.A.“ (LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)
— „Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)
— „Moody’s Investors Service EMEA Ltd“ (LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)
— „Moody’s Investors Service (Nordics) AB“ (LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“ (LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“ (LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“ (LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“ (LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“ (LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)
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—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“ (LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“ (LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“ (LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“ („Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“ (LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“ („HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“ (EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“ (LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“ (LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“ (LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“ (LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“ (LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“ (LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI“.
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III PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 III priedas iš dalies keičiamas taip:
(1)

S.06.02 skirsnyje „Turto sąrašas“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) C0330 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
“—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—„

BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“ (LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“ (LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“ (LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“ (LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“ (LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“ (AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“ (LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“ (LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“ (LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“ (LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“(LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“(LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“(LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“(LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

—

„Moody’s Deutschland GmbH“(LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“(LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

„Moody’s Investors Service España S.A.“(LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“(LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“(LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“(LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“(LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“(LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“(LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“(LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“(LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“(LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“(LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)
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—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“(LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“(„Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“(LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“(„HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“(EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“(LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“(LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“(LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“(LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“(LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“(LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI

—

Jokia ECAI nebuvo pripažinta, o apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą taikomas supaprastinimas

—

ECAI grupė“;

b) C0330 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) paskutinė pastraipa pakeičiama taip:
„Šis punktas nurodomas, jeigu pateiktas (C0320) punktas „Išorės reitingas“. Jei „Jokia ECAI nebuvo pripažinta, o
apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą taikomas supaprastinimas“, (C0320) punktas „Išorės reitingas“
paliekamas tuščias, o (C0340) punkte „Kredito kokybės žingsnis“ naudojama viena iš šių parinkčių: 2a; 3a arba
3b.“;
c) C0340 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis kredito kokybės žingsnių parinkčių sąrašas pakeičiamas
taip:
„0–

0kredito kokybės žingsnis

1–

1.kredito kokybės žingsnis

2–

2.kredito kokybės žingsnis

2a – 2 kredito kokybės žingsnis dėl to, kad nereitinguotoms obligacijoms ir paskoloms taikytas Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 176a straipsnis
3–

3.kredito kokybės žingsnis

3a – 3 kredito kokybės žingsnis dėl to, kad pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 105a straipsnį atliktas
supaprastintas apskaičiavimas
3b – 3 kredito kokybės žingsnis dėl to, kad nereitinguotoms obligacijoms ir paskoloms taikytas Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 176a straipsnis

(2)

4–

4 kredito kokybės žingsnis

5–

5 kredito kokybės žingsnis

6–

6 kredito kokybės žingsnis

9–

reitingo nėra;“

S.08.01 skirsnyje „Atviros išvestinės finansinės priemonės“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) C0270 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;
b) C0280 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;
c) C0300 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
„—

„Euler Hermes Rating GmbH“(LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“(LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“(LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“(LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)
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—

„Scope Ratings GmbH“(LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“(LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“(LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“(LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“(LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“(LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“(AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“(LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“(LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“(LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“(LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“(LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“(LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“(LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“(LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“(LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“(LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

—

„Moody’s Deutschland GmbH“(LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“(LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

„Moody’s Investors Service España S.A.“(LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“(LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“(LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“(LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“(LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“(LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“(LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“(LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“(LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“(LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“(LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“(LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“(„Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“(LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“(„HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“(EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

—„modeFinance S.r.l.“(LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

—„INC Rating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

(3)
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—

—„Rating-Agentur Expert RA GmbH“(LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“(LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

—„Nordic Credit Rating AS“(LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“(LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“(LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI

—

ECAI grupė“;

L 318/57

S.08.02 skirsnyje „Išvestinių finansinių priemonių sandoriai“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) C0250 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;
b) C0260 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) išbraukiamas pirmas sakinys;

(4)

S.23.01 skirsnyje „Nuosavos lėšos“ visos lentelės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) esančios santrumpos „D&A“
pakeičiamos žodžiais „pagal atimties ir sudėties metodą“ (galioja tik tekstui anglų kalba)“;

(5)

S.26.01 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) išbraukiama R0010/C0010 eilutė;
b) tarp Z0030 ir R0020/C0010 eilučių įterpiama ši eilutė:
„R0012/C0010

Supaprastinimai – skirtumo
rizika – obligacijos ir paskolos

Naudojamos šiame baigtiniame sąraše pateiktos parink
tys:
1 – supaprastinimas 104 straipsnio taikymo tikslais
2 – supaprastinimai 105a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
1 ir 2 parinktys gali būti taikomos vienu metu.
Jei R0012/C0010 = 1, R0410 atveju pildomi tik C0060 ir
C0080 langeliai. “;

c) tarp R0012/C0010 ir R0020/C0010 eilučių įterpiama ši eilutė:
„R0014/C0010

Supaprastinimai – rinkos rizi
kos koncentracija – taikomi
supaprastinimai

Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų pa
rinkčių:
1 – supaprastinimai 105a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi. “;

d) R0220–R0240/C0020 eilutės pirmame stulpelyje nurodyti kodai pakeičiami „R0221–R0240/C0020“;
e) R0220–R0240/C0040 eilutės pirmame stulpelyje nurodyti kodai pakeičiami „R0221–R0240/C0040“;
f)

R0260–R0280/C0020 eilutės pirmame stulpelyje nurodyti kodai pakeičiami „R0261–R0280/C0020“;

g) R0260–R0280/C0040 eilutės pirmame stulpelyje nurodyti kodai pakeičiami „R0261–R0280/C0040“;
h) eilutės tarp R0261-R0280/C0040 ir R0292/C0020 išbraukiamos;
i)

tarp R0261–R0280/C0040 ir R0292/C0020 eilučių įterpiamos šios eilutės:
„R0291/C0020,
R0293–R0295/
C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – nuosa
vybės vertybinių popierių rizi
ka – reikalavimus atitinkantys
infrastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybiniais po
pieriais, pradinė absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.
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R0291/C0030,
R0293–R0295/
C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
nuosavybės vertybinių popie
rių rizika – reikalavimus ati
tinkantys infrastruktūros įmo
nių nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybi
niais popieriais, pradinė absoliučioji vertė.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0291/C0040,
R0293–R0295/
C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – nuosavybės
vertybinių popierių rizika –
reikalavimus atitinkantys in
frastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybiniais po
pieriais, absoliučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0291/C0050,
R0293–R0295/
C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– nuosavybės vertybinių po
pierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
įmonių nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybi
niais popieriais), absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0291/C0060,
R0293–R0295/
C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos neto kapitalo
poreikis (kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems
infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybiniams popie
riams), pritaikius patikslinimą dėl galimybės padengti
nuostolius techniniais atidėjiniais.

R0291/C0070,
R0293–R0295/
C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – nuosavybės vertybinių
popierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
įmonių nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybi
niais popieriais), absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0291/C0080,
R0293–R0295/
C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros įmonių nuosa
vybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos bruto kapitalo
poreikis kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems
infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybiniams popie
riams, t. y. prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės pa
dengti nuostolius techniniais atidėjiniais. “;

eilutės tarp R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 eilučių ir R0300/C0020 eilutė išbraukiamos;

k) tarp R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 eilučių ir R0300/C0020 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0292/C0020,
R0296–R0298/
C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
iki pokyčio – turtas – nuosa
vybės vertybinių popierių rizi
ka – reikalavimus atitinkantys
infrastruktūros nuosavybės
vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais popieriais,
išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popierius, pradi
nė absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.
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R0292/C0030,
R0296–R0298/
C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
iki pokyčio – įsipareigojimai –
nuosavybės vertybinių popie
rių rizika – reikalavimus ati
tinkantys infrastruktūros nuo
savybės vertybiniai popieriai,
išskyrus įmonių nuosavybės
vertybinius popierius

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais po
pieriais, išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popie
rius, pradinė absoliučioji vertė.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0292/C0040,
R0296–R0298/
C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – nuosavybės
vertybinių popierių rizika –
reikalavimus atitinkantys in
frastruktūros nuosavybės ver
tybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Turto, kuriam turi įtakos nuosavybės vertybinių popierių
rizika, susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkan
čiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais popieriais,
išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popierius, abso
liučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0292/C0050,
R0296–R0298/
C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– nuosavybės vertybinių po
pierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
nuosavybės vertybiniai popie
riai, išskyrus įmonių nuosavy
bės vertybinius popierius

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais po
pieriais, išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popie
rius), absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patiksli
nimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0292/C0060,
R0296–R0298/
C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros nuosavybės
vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos neto kapitalo po
reikis (kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems in
frastruktūros nuosavybės vertybiniams popieriams, išsky
rus įmonių nuosavybės vertybinius popierius), pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.

R0292/C0070,
R0296–R0298/
C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – nuosavybės vertybinių
popierių rizika – reikalavimus
atitinkantys infrastruktūros
nuosavybės vertybiniai popie
riai, išskyrus įmonių nuosavy
bės vertybinius popierius

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos nuosavybės vertybinių
popierių rizika (susijusi su kiekvienos rūšies reikalavimus
atitinkančiais infrastruktūros nuosavybės vertybiniais po
pieriais, išskyrus įmonių nuosavybės vertybinius popie
rius), absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0292/C0080,
R0296–R0298/
C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – nuosavybės vertybi
nių popierių rizika – reikalavi
mus atitinkantys
infrastruktūros nuosavybės
vertybiniai popieriai, išskyrus
įmonių nuosavybės vertybi
nius popierius

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos bruto kapitalo
poreikis kiekvienos rūšies reikalavimus atitinkantiems
infrastruktūros nuosavybės vertybiniams popieriams, iš
skyrus įmonių nuosavybės vertybinius popierius, t. y.
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais. “;

eilutės tarp R0450/C0080 ir R0480/C0020 išbraukiamos;
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m) po R0450/C0080 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0461/C0020

Pradinės absoliučiosios ver
tės prieš pokytį – turtas –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozi
cijos – didesnio prioriteto PSS
pakeitimas vertybiniais po
pieriais

Turto, kuriam turi įtakos didesnio prioriteto PSS pakeitimo
vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0461/C0030

Pradinės absoliučiosios ver
tės prieš pokytį – įsipareigo
jimai – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – dides
nio prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos didesnio prioriteto PSS
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika,
absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0461/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo ri
zika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – dides
nio prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos didesnio prioriteto PSS pakeitimo
vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0461/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įver
tinus galimybę padengti
nuostolius techniniais atidė
jiniais) – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – didesnio
prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos didesnio prioriteto PSS
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika,
absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0461/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio
– neto mokumo kapitalo rei
kalavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – didesnio
prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais
pozicijų skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.

R0461/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidė
jiniais) – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – didesnio
prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos didesnio prioriteto PSS
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika,
absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant patiks
linimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidė
jiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.
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R0461/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio
– bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – skirtumo rizi
ka – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – dides
nio prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais
pozicijų skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y. prieš
pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius
techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.

R0462/C0020

Pradinės absoliučiosios ver
tės prieš pokytį – turtas –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozi
cijos – ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimas vertybiniais
popieriais

Turto, kuriam turi įtakos ne didesnio prioriteto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, abso
liučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0462/C0030

Pradinės absoliučiosios ver
tės prieš pokytį – įsipareigo
jimai – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – ne di
desnio prioriteto PSS pakei
timas vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo ri
zika, absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0462/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo ri
zika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – ne di
desnio prioriteto PSS pakei
timas vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos ne didesnio prioriteto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, abso
liučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0462/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įver
tinus galimybę padengti
nuostolius techniniais atidė
jiniais) – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – ne dides
nio prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo ri
zika, absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą
dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0462/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio
– neto mokumo kapitalo rei
kalavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – ne dides
nio prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pritai
kius patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
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R0462/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidė
jiniais) – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – ne dides
nio prioriteto PSS pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos ne didesnio prioriteto
PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo ri
zika, absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0462/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio
– bruto mokumo kapitalo
reikalavimas – skirtumo rizi
ka – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – ne di
desnio prioriteto PSS pakei
timas vertybiniais popieriais

Ne didesnio prioriteto PSS pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijų skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y.
prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių vertes.
Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik R0450 lau
kelį. “;

n) po R0480/C0080 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0481/C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – skirtumo
rizika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – kitas pa
keitimas vertybiniais popie
riais

Turto, kuriam turi įtakos kito pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0481/C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – kitas pakeitimas vertybi
niais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos kito pakeitimo verty
biniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0481/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo rizika
– pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – kitas pa
keitimas vertybiniais popie
riais

Turto, kuriam turi įtakos kitų pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji vertė po po
kyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0481/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – kitas pakeitimas vertybi
niais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos kito pakeitimo verty
biniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą dėl galimybės
padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.
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R0481/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – kitas pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Kito pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo
rizikos neto kapitalo poreikis pritaikius patikslinimą dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0481/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais popieriais
pozicijos – kitas pakeitimas
vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos kito pakeitimo verty
biniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant patikslinimą dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0481/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – kitas pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Kito pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo
rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y. prieš pritaikant patiks
linimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais ati
dėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0482/C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – skirtumo
rizika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – pereina
mojo laikotarpio 1 tipo pakei
timas vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1 tipo
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0482/C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – pereinamojo laikotarpio 1
tipo pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos pereinamojo laikotar
pio 1 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skir
tumo rizika, absoliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0482/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo rizika
– pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – pereina
mojo laikotarpio 1 tipo pakei
timas vertybiniais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos pereinamojo laikotarpio 1 tipo
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizi
ka, absoliučioji vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.
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R0482/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – pereinamojo laikotarpio 1
tipo pakeitimas vertybiniais
popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos pereinamojo laikotar
pio 1 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skir
tumo rizika, absoliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius
patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius techni
niais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0482/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – pereinamojo
laikotarpio 1 tipo pakeitimas
vertybiniais popieriais

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijų skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis
pritaikius patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius
techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0482/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais popieriais
pozicijos – pereinamojo laiko
tarpio 1 tipo pakeitimas ver
tybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos pereinamojo laikotar
pio 1 tipo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų skir
tumo rizika, absoliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš
pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius
techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0482/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – pereinamojo
laikotarpio 1 tipo pakeitimas
vertybiniais popieriais

Pereinamojo laikotarpio 1 tipo pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijų skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis,
t. y. prieš pritaikant patikslinimą dėl galimybės padengti
nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0483/C0020

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – turtas – skirtumo
rizika – pakeitimo vertybiniais
popieriais pozicijos – garan
tuotas PSS pakeitimas vertybi
niais popieriais

Turto, kuriam turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo verty
biniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0483/C0030

Pradinės absoliučiosios vertės
prieš pokytį – įsipareigojimai –
skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – garantuoto PSS pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos garantuoto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, ab
soliučioji vertė.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.
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R0483/C0040

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – turtas – skirtumo rizika
– pakeitimo vertybiniais po
pieriais pozicijos – garantuoto
PSS pakeitimas vertybiniais
popieriais

Turto, kuriam turi įtakos garantuoto PSS pakeitimo verty
biniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, absoliučioji
vertė po pokyčio.
Į šį laukelį neįskaitomos pagal perdraudimo sutartis ir iš
specialiosios paskirties įmonių atgautinos sumos.

R0483/C0050

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (įverti
nus galimybę padengti nuo
stolius techniniais atidėjiniais)
– skirtumo rizika – pakeitimo
vertybiniais popieriais pozici
jos – garantuotas PSS pakeiti
mas vertybiniais popieriais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos garantuoto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, ab
soliučioji vertė po pokyčio ir pritaikius patikslinimą dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0483/C0060

Absoliučioji vertė po pokyčio –
neto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – garantuotas
PSS pakeitimas vertybiniais
popieriais

Garantuoto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų
skirtumo rizikos neto kapitalo poreikis pritaikius patiksli
nimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais atidė
jiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.

R0483/C0070

Absoliučiosios vertės po po
kyčio – įsipareigojimai (prieš
įvertinant galimybę padengti
nuostolius techniniais atidėji
niais) – skirtumo rizika – pa
keitimo vertybiniais popieriais
pozicijos – garantuotas PSS
pakeitimas vertybiniais popie
riais

Įsipareigojimų, kuriems turi įtakos garantuoto PSS pakei
timo vertybiniais popieriais pozicijų skirtumo rizika, ab
soliučioji vertė po pokyčio, tačiau prieš pritaikant patiks
linimą dėl galimybės padengti nuostolius techniniais
atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį.
Iš techninių atidėjinių sumos yra atskaitomos pagal per
draudimo sutartis ir iš specialiosios paskirties įmonių at
gautinos sumos.

R0483/C0080

Absoliučioji vertė po pokyčio –
bruto mokumo kapitalo reika
lavimas – skirtumo rizika –
pakeitimo vertybiniais popie
riais pozicijos – garantuotas
PSS pakeitimas vertybiniais
popieriais

Garantuoto PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų
skirtumo rizikos bruto kapitalo poreikis, t. y. prieš pritai
kant patikslinimą dėl galimybės padengti nuostolius tech
niniais atidėjiniais.
Ši vertė nurodoma tik tuo atveju, kai pagal taikytą skaičia
vimo metodą galima atskirti R0461–R0483 laukelių ver
tes. Kur verčių atskirti neįmanoma, reikia pildyti tik
R0450 laukelį. “;

o) S.26.01 skirsnio pabaigoje pridedama ši eilutė:
„Valiuta, naudojama valiutos kurso rizikai apskaičiuoti
R0810/C0090

Valiuta, naudojama valiutos
kurso rizikai apskaičiuoti

Nurodyti valiutos, kuri naudojama valiutos kurso rizikai
apskaičiuoti, ISO 4217 raidinį kodą. “;
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S.26.02 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika“ lentelė iš dalies
keičiama taip:
a) R0010/C0010 eilutės trečio stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
„Nurodoma, ar įmonė taikė supaprastinimus apskaičiuodama sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką.
Naudojamos šiame baigtiniame sąraše pateiktos parinktys:
3 – supaprastinimas susitarimų dėl rizikos pasiskirstymo grupės atveju 109 straipsnio taikymo tikslais
4 – supaprastinimas vieno pavadinimo pozicijų grupavimo atveju 110 straipsnio taikymo tikslais
5 – supaprastinimas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo perdraudimo atveju 112a straipsnio taikymo
tikslais
6 – supaprastinimas 1 tipo pozicijų atveju 112b straipsnio taikymo tikslais
7 – supaprastintas perdraudimo susitarimų rizikos mažinimo poveikio apskaičiavimas 111 straipsnio taikymo
tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi
3–7 parinktys gali būti taikomos vienu metu.“
Jei 1 tipo pozicijų atveju R0010/C0010 = 4 arba 6, R0100 atveju pildomas tik R0100/C0080 langelis.“;
b) R0100/C0080 eilutės trečio stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
„Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos dėl visų 1 tipo pozicijų (prieš pritaikant patikslinimą dėl
galimybės padengti nuostolius techniniais atidėjiniais) bruto kapitalo poreikis.
Jei R0010/C0010 = 4 arba 6, šiame punkte nurodomas bruto mokumo kapitalo reikalavimas, apskaičiuotas
taikant supaprastinimus.“;

(7)

S.26.03 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimai – gyvybės draudimo veiklos rizika“ R0040/C0010 eilutė
pakeičiama taip:
„R0040/C0010

(8)

Taikomi supaprastinimai – gyvybės
draudimo galiojimo pabaigos rizika

Nurodoma, ar įmonė, kuri mokumo kapitalo reikalavimo
apskaičiavimo tikslais priklauso grupei, taikė supaprasti
nimus apskaičiuodama galiojimo pabaigos riziką. Naudo
jamos šios parinktys:
1 – supaprastinimas 95 straipsnio taikymo tikslais
2 – supaprastinimas 95a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
1 ir 2 parinktys gali būti taikomos vienu metu.“
Jei R0040/C0010 = 1, R0400–R0420 atveju pildomi tik
C0060 ir C0080 langeliai. “;

S.26.04 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika“ lentelė iš dalies keičiama taip:
a) R0050/C0010 eilutės trečio stulpelio („Nurodymai“) tekstas pakeičiamas taip:
Nurodoma, ar įmonė, kuriai taikoma grupės priežiūra, taikė supaprastinimus apskaičiuodama galiojimo pabaigos
riziką. Naudojamos šios parinktys:
1 – supaprastinimas 102 straipsnio taikymo tikslais
2 – supaprastinimas 102a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
1 ir 2 parinktys gali būti taikomos vienu metu.
Jei R0050/C0010 = 1, R0400–R0420 atveju pildomi tik C0060 ir C0080 langeliai.“;
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b) po R0050/C0010 eilutės įterpiama:
„R0051/C0010

(9)

Supaprastinimai – draudimo,
apskaičiuojamo pagal nepana
šius į gyvybės draudimo meto
dus, galiojimo pabaigos rizika

Nurodoma, ar įmonė, kuri mokumo kapitalo reikalavimo
apskaičiavimo tikslais priklauso grupei, taikė supaprasti
nimus apskaičiuodama galiojimo pabaigos riziką. Naudo
jamos šios parinktys:
1 – supaprastinimas 96a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi. “;

S.26.05 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika“ po lentelės R0010/C0010
eilutės įterpiama ši eilutė:
„R0011/C0010

Taikomi supaprastinimai – ne
gyvybės draudimo galiojimo
pabaigos rizika

Nurodoma, ar įmonė, kuri mokumo kapitalo reikalavimo ap
skaičiavimo tikslais priklauso grupei, taikė supaprastinimus
apskaičiuodama ne gyvybės draudimo veiklos riziką. Naudo
jamos šios parinktys:
1 – supaprastinimas 90a straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimas netaikomas“;

(10) S.26.07 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai“ į lentelę pridedamos šios eilutės:
„Rinkos rizika – rinkos rizikos koncentracija
R0300/C0300

Skolos portfelio dalis

Skolos portfelio dalis, kuri buvo apskaičiuota taikant supap
rastintą mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimą.
Nurodoma tik kai įmonei taikomas atleidimas nuo reikalavi
mo teikti informaciją S.06.02 formoje.

Supaprastinimai – gaivalinės katastrofos
R0400/C0320

Vėtra – rizikos koeficientas,
pasirinktas taikant supaprasti
nimus gaivalinių katastrofų at
veju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastinimus
vėtros atveju

R0400/C0330

Vėtra – pozicijų, kurioms tai
komi supaprastinimai gaivali
nių katastrofų atveju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai vėtros at
veju, sumą

R0410/C0320

Kruša – rizikos koeficientas,
pasirinktas taikant supaprasti
nimus gaivalinių katastrofų at
veju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastinimus
krušos atveju

R0410/C0330

Kruša – pozicijų, kurioms tai
komi supaprastinimai gaivali
nių katastrofų atveju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai krušos
atveju, sumą

„R0420/C0320

Žemės drebėjimas – rizikos
koeficientas, pasirinktas taikant
supaprastinimus gaivalinių ka
tastrofų atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastinimus
žemės drebėjimo atveju

R0420/C0330

Žemės drebėjimas – pozicijų,
kurioms taikomi supaprastini
mai gaivalinių katastrofų atveju,
suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai žemės
drebėjimo atveju, sumą

R0430/C0320

Potvynis – rizikos koeficientas,
pasirinktas taikant supaprasti
nimus gaivalinių katastrofų at
veju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastinimus
potvynio atveju
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R0430/C0330

Potvynis – pozicijų, kurioms
taikomi supaprastinimai gaiva
linių katastrofų atveju, suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai potvynio
atveju, sumą

R0440/C0320

Smegduobės – rizikos koefi
cientas, pasirinktas taikant su
paprastinimus gaivalinių ka
tastrofų atveju

Įtraukti rizikos koeficientą, naudotą taikant supaprastinimus
smegduobių atveju

R0440/C0330

Smegduobės – pozicijų, ku
rioms taikomi supaprastinimai
gaivalinių katastrofų atveju,
suma

Įtraukti pozicijų, kurioms taikomi supaprastinimai smeg
duobių atveju, sumą“;

(11) S.27.01 skirsnyje „Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika“ lentelė iš dalies keičiama
taip:
a) po Z0030 eilutės įterpiamos šios eilutės:
„R0001/C001

Taikomi supaprastinimai –
gaisro rizika

Nurodoma, ar įmonė, kuri mokumo kapitalo reikalavimo
apskaičiavimo tikslais priklauso grupei, taikė supaprasti
nimus apskaičiuodama gaisro riziką. Naudojamos šios pa
rinktys:
1 – supaprastinimai 90c straipsnio taikymo tikslais
9 – supaprastinimai netaikomi.
Jei R0001/C0001 = 1, R2600 atveju pildomas tik C0880
langelis.

R0002/C001

Taikomi supaprastinimai – gai
valinių katastrofų rizika

Nurodoma, ar įmonė, kuri mokumo kapitalo reikalavimo
apskaičiavimo tikslais priklauso grupei, taikė supaprasti
nimus apskaičiuodama gaivalinių katastrofų riziką. Nau
dojamos šios parinktys:
1 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais –
vėtra
2 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais – že
mės drebėjimas
3 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais –
potvynis
4 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais –
kruša
5 – supaprastinimas 90b straipsnio taikymo tikslais –
smegduobės
9 – supaprastinimai netaikomi.
1–5 parinktys gali būti taikomos vienu metu. “;

b) prieš C0760/R2400 eilutę įterpiama ši eilutė:
„Laivų skaičius
C0781/R2421

Laivų, kurių vertė nesiekia
250 000 EUR ribos, skaičius

Tai yra laivų, kurių vertė nesiekia 250 000 EUR ribos,
skaičius“;

c) C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–
R3600 eilutės pirmame stulpelyje „C1210/R3300–R3600“ išbraukiama;
d) C1180/R3300–R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–
R3600 eilutės pirmame stulpelyje „C1220/R3300–R3600“ išbraukiama;
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e) C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–
R4010 eilutės pirmame stulpelyje „C1340/R3700-R4010“ išbraukiama;
(12) S.31.01 skirsnio „Perdraudikų dalis (įskaitant ribotą perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones)“ lentelės C0220
eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
„—

„Euler Hermes Rating GmbH“ (LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“ (LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“ (LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“(LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“(LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“(LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“ (LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“ (LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“(LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“(LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“(AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“ (LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“(LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“ (LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“(LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“(LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“(LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“(LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“(LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“(LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“(LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

—

„Moody’s Deutschland GmbH“(LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“(LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

„Moody’s Investors Service España S.A.“(LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“(LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“(LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“(LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“(LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“(LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“(LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“(LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“(LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“(LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“(LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“(LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)
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—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“(„Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“(LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“(„HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“(EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“(LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“(LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“(LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“(LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“(LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“(LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI

—

ECAI grupė“;

2019 12 10

(13) S.31.02 skirsnio „Specialiosios paskirties įmonės“lentelės C0280 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis
pripažintų ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
„—

„Euler Hermes Rating GmbH“(LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“(LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“(LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“(LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“(LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“(LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“(LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“(LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“(LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“(LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“(AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“(LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“(LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“(LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“(LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“(LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“(LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“(LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“(LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“(LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“(LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

—

„Moody’s Deutschland GmbH“(LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“(LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)
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—

„Moody’s Investors Service España S.A.“(LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“(LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“(LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“(LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“(LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“(LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“(LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“(LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“(LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“(LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“(LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“(LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“(„Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“(LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“(„HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“(EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“(LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“(LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“ (LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“(LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“(LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

—„Beyond Ratings SAS“(LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI

—

ECAI grupė“;

L 318/71

(14) S.37.01 skirsnio „Rizikos koncentracija“lentelės C0090 eilutės trečiame stulpelyje („Nurodymai“) baigtinis pripažintų
ECAI sąrašas pakeičiamas taip:
„—

„Euler Hermes Rating GmbH“(LEI kodas – 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

„Japan Credit Rating Agency Ltd“(LEI kodas – 35380002378CEGMRVW86)

—

„BCRA-Credit Rating Agency AD“(LEI kodas – 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

„Creditreform Rating AG“(LEI kodas – 391200PHL11KDUTTST66)

—

„Scope Ratings GmbH“(LEI kodas – 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

„ICAP Group SA“(LEI kodas – 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

„GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH“(LEI kodas – 391200OLWXCTKPADVV72)

—

„ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH“(LEI kodas – 529900977LETWLJF3295)

—

„ARC Ratings, S.A.“(LEI kodas – 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

„AM Best Europe“

—

„A.M. Best (ES) Rating Services B.V.“(LEI kodas – 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

„AM Best Europe-Rating Services Ltd.“(AMBERS) (LEI kodas – 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

„DBRS Ratings Limited“(LEI kodas – 5493008CGCDQLGT3EH93)
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—

„Fitch“

—

„Fitch France S.A.S.“(LEI kodas – 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

„Fitch Deutschland GmbH“(LEI kodas – 213800JEMOT1H45VN340)

—

„Fitch Italia S.p.A.“(LEI kodas – 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

„Fitch Polska S.A.“(LEI kodas – 213800RYJTJPW2WD5704)

—

„Fitch Ratings España S.A.U.“(LEI kodas – 213800RENFIIODKETE60)

—

„Fitch Ratings Limited“(LEI kodas – 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

„Fitch Ratings CIS Limited“(LEI kodas – 213800B7528Q4DIF2G76)

—

„Moody’s“

—

„Moody’s Investors Service Cyprus Ltd“(LEI kodas – 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

„Moody’s France S.A.S.“(LEI kodas – 549300EB2XQYRSE54F02)

—

„Moody’s Deutschland GmbH“(LEI kodas – 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

„Moody’s Italia S.r.l.“(LEI kodas – 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

„Moody’s Investors Service España S.A.“(LEI kodas – 5493005X59ILY4BGJK90)

—

„Moody’s Investors Service Ltd“ (LEI kodas – 549300SM89WABHDNJ349)

—

„Moody’s Investors Service EMEA Ltd“(LEI kodas – 54930009NU3JYS1HTT72)

—

„Moody’s Investors Service (Nordics) AB“(LEI kodas – 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

„Standard & Poor’s“

—

„S&P Global Ratings Europe Limited“(LEI kodas – 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

„CRIF Ratings S.r.l.“(LEI kodas – 8156001AB6A1D740F237)

—

„Capital Intelligence Ratings Ltd“(LEI kodas – 549300RE88OJP9J24Z18)

—

„European Rating Agency, a.s.“(LEI kodas – 097900BFME0000038276)

—

„Axesor Risk Management SL“(LEI kodas – 959800EC2RH76JYS3844)

—

„Cerved Rating Agency S.p.A.“(LEI kodas – 8156004AB6C992A99368)

—

„Kroll Bond Rating Agency“(LEI kodas – 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

„The Economist Intelligence Unit Ltd“(LEI kodas – 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

„Dagong Europe Credit Rating Srl“(„Dagong Europe“) (LEI kodas – 815600BF4FF53B7C6311)

—

„Spread Research“(LEI kodas – 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

„EuroRating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 25940027QWS5GMO74O03)

—

„HR Ratings de México, S.A. de C.V.“(„HR Ratings“) (LEI kodas – 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

„Egan-Jones Ratings Co.“(EJR) (LEI kodas – 54930016113PD33V1H31)

—

„modeFinance S.r.l.“(LEI kodas – 815600B85A94A0122614)

—

„INC Rating Sp. z o.o.“(LEI kodas – 259400SUBF5EPOGK0983)

—

„Rating-Agentur Expert RA GmbH“(LEI kodas – 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

„Kroll Bond Rating Agency Europe Limited“(LEI kodas – 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

„Nordic Credit Rating AS“(LEI kodas – 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

„DBRS Rating GmbH“(LEI kodas – 54930033N1HPUEY7I370)

—

„Beyond Ratings SAS“(LEI kodas – 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

kita pripažinta ECAI“.
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IV PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2450 III priedo S.25.02 skirsnio lentelės R0300/C0100 eilutės trečiame stulpelyje
paskutinis sakinys pakeičiamas taip:
„Ši suma turi būti neigiama.“
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L 318/74

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 12 10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2104
2019 m. lapkričio 29 d.
kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių
apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m.
spalio 15 d.;

(2)

vykdydama savo projektą dėl geresnio informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose, kuriuo siekiama geriau pateikti
finansinę informaciją finansinių ataskaitų vartotojams, 2018 m. spalio 31 d. Tarptautinių apskaitos standartų
valdyba paskelbė dokumentą „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)“, kad būtų aiškiau
apibrėžta, kas yra „reikšminga“, ir įmonėms būtų lengviau priimti sprendimus dėl reikšmingumo, o finansinių
ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleidžiama informacija būtų aktualesnė;

(3)

pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe Komisija daro išvadą, kad 1-ojo
tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių
įvertinimų keitimas ir klaidos“ pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus
priėmimo kriterijus;

(4)

todėl priėmus 1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisas reikia iš dalies pakeisti 10-ąjį TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“,
34-ąjį TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ ir 37-ąjį TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 1-asis TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;
b) 8-asis TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento
priede;
c) 10-asis TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;
(1) OL L 243, 2002 9 11, p. 1.
(2) 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).
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d) 34-asis TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;
e) 37-asis TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio
reglamento priede.
2 straipsnis
Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2020 m.
sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.
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. lapkričio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis
1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos
1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pataisos
Dėl subjektų, kurie taiko 2018 m. „TFAS pateikiamų nuorodų į Konceptualiuosius pagrindus pataisas“, taisomas 7 straipsnis
ir įterpiamas 139T straipsnis.

APIBRĖŽTYS
7.

...
Reikšminga
yra tokia informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas ar neaiškus pateikimas pagrįstai tikėtina gali daryti
įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima
remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie konkretų
ataskaitas teikiantį ūkio subjektą.
Reikšmingumas priklauso nuo informacijos pobūdžio arba apimties, arba šių abiejų dalykų. Ūkio subjektas įvertina, ar
informacija atskirai arba kartu su kita informacija yra reikšminga, atsižvelgdamas į visas savo finansines ataskaitas.
Informacija pateikiama neaiškiai, jeigu ji pateikiama tokiu būdu, kuris turėtų panašų poveikį pagrindiniams finansinių
ataskaitų vartotojams kaip tos informacijos nepateikimas ar klaidingas pateikimas. Toliau pateikiama aplinkybių, dėl
kurių reikšminga informacija gali būti pateikta neaiškiai, pavyzdžių:
a) informacija apie reikšmingą straipsnį, sandorį ar kitą įvykį finansinėse ataskaitose yra atskleista, tačiau
suformuluota neapibrėžtai ar neaiškiai;
b) informacija apie reikšmingą straipsnį, sandorį ar kitą įvykį yra išbarstyta po visas finansines ataskaitas;
c) nepanašūs straipsniai, sandoriai ar kiti įvykiai netinkamai agreguoti;
d) panašūs straipsniai, sandoriai ar kiti įvykiai netinkamai išskaidyti ir
e) finansinių ataskaitų suprantamumas sumažėja dėl to, kad nereikšminga informacija užgožia reikšmingą
informaciją tokiu mastu, kad pagrindinis vartotojas negali nustatyti, kuri informacija yra reikšminga.
Vertindamas, ar pagrįstai tikėtina, kad informacija gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos priima konkretaus ataskaitas
teikiančio ūkio subjekto bendrosios paskirties finansinių ataskaitų pagrindiniai vartotojai, ūkio subjektas turi
atsižvelgti į tų vartotojų ypatybes ir į savo paties aplinkybes.
Daug esamų ir potencialių investuotojų, skolintojų ir kitų kreditorių negali reikalauti, kad ataskaitas teikiantys ūkio
subjektai jiems informaciją teiktų tiesiogiai, ir norėdami gauti daugumą jiems reikalingos finansinės informacijos turi
kliautis bendrosios paskirties finansinėmis ataskaitomis. Todėl jie yra pagrindiniai vartotojai ir bendrosios paskirties
finansinės ataskaitos yra pirmiausia skirtos jiems. Finansinės ataskaitos yra rengiamos vartotojams, kurie turi
pakankamai žinių apie verslą ir ekonominę veiklą ir kruopščiai tikrina bei analizuoja informaciją. Kartais net gerai
informuotiems ir kruopštiems vartotojams gali reikėti konsultanto pagalbos, kad suprastų informaciją apie sudėtingus
ekonominius reiškinius.
...

ĮSIGALIOJIMO DATA
...
139T 2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)
pataisytas 1-ojo TAS 7 straipsnis ir 8-ojo TAS 5 straipsnis ir išbrauktas 8-ojo TAS 6 straipsnis. Ūkio subjektas turi
taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba
vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis
turi atskleisti tą faktą.
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8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ pataisos
Dėl subjektų, kurie taiko 2018 m. „TFAS pateikiamų nuorodų į Konceptualiuosius pagrindus pataisas“, taisomas 5
straipsnis. Išbraukiamas 6 straipsnis ir įterpiamas 54H straipsnis.

APIBRĖŽTYS

5.

...
Sąvoka reikšminga apibrėžta 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir šiame standarte vartojama ta pačia reikšme.
...

6.

[Išbraukta]
...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...
54H 2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)
pataisytas 1-ojo TAS 7 straipsnis ir 8-ojo TAS 5 straipsnis ir išbrauktas 8-ojo TAS 6 straipsnis. Ūkio subjektas turi
taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba
vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis
turi atskleisti tą faktą.
Kitų TFAS ir leidinių pataisos
10-ojo TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“ pataisos
Taisomas 21 straipsnis ir įterpiamas 23C straipsnis.

Nekoreguojantys įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
21. Jeigu nekoreguojantys įvykiai po ataskaitinio laikotarpio yra reikšmingi, pagrįstai tikėtina, kad jų
neatskleidimas gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų
vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie
konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą. Atitinkamai ūkio subjektas apie kiekvieną reikšmingos
kategorijos nekoreguojantį įvykį po ataskaitinio laikotarpio turi pateikti tokią informaciją:
a) įvykio pobūdį ir
b) šio įvykio finansinio poveikio įvertinimą arba pareiškimą, kad tokio įvertinimo atlikti neįmanoma.
...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...
23C 2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)
pataisytas 21 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams,
prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko
ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą. Tas pataisas ūkio subjektas turi taikyti, kai jis taiko
pataisas, susijusias su sąvokos „reikšminga“ apibrėžtimi 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir 8-ojo TAS 5 ir 6 straipsniuose.
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34-ojo TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ pataisos
Taisomas 24 straipsnis ir įterpiamas 58 straipsnis.
Reikšmingumas
...
24. 1-ajame TAS apibrėžta reikšminga informacija ir reikalaujama atskirai atskleisti reikšmingus straipsnius, įskaitant,
pavyzdžiui, nutraukiamą veiklą, o 8-ajame TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“
reikalaujama atskleisti apskaitinių įvertinimų keitimus, klaidas ir apskaitos politikos pakeitimus. Šie du standartai
nepateikia kiekybinės reikšmingumo nuorodos.
...
ĮSIGALIOJIMO DATA

...
58. 2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)
pataisytas 24 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams,
prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko
ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą. Tas pataisas ūkio subjektas turi taikyti, kai jis taiko
pataisas, susijusias su sąvokos „reikšminga“ apibrėžtimi 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir 8-ojo TAS 5 ir 6 straipsniuose.
37-ojo TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ pataisos
Taisomas 75 straipsnis ir įterpiamas 104 straipsnis.
Restruktūrizavimas
...
75. Prieš ataskaitinio laikotarpio pabaigą vadovybės arba valdybos priimtas sprendimas atlikti restruktūrizavimą nesudaro
konstruktyvaus įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, išskyrus tą atvejį, jeigu ūkio subjektas prieš
ataskaitinio laikotarpio pabaigą:
a) pradėjo įgyvendinti restruktūrizavimo planą arba
b) įtaigiai informavo apie pagrindines restruktūrizavimo plano ypatybes suinteresuotas šalis, nes jos patikėjo, kad
ūkio subjektas įvykdys restruktūrizavimą.
Jeigu ūkio subjektas pradeda įgyvendinti restruktūrizavimo planą arba apie pagrindines jo ypatybes informuoja
suinteresuotas šalis tik po ataskaitinio laikotarpio, tada, remiantis 10-uoju TAS „Įvykiai po ataskaitinio
laikotarpio“, informacijos atskleidimas būtinas, jeigu restruktūrizavimas yra reikšmingas ir pagrįstai tikėtina, kad
informacijos neatskleidimas gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių
ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija
apie konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą.
...
ĮSIGALIOJIMO DATA

...
104. 2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)
pataisytas 75 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams,
prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko
ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą. Tas pataisas ūkio subjektas turi taikyti, kai jis taiko
pataisas, susijusias su sąvokos „reikšminga“ apibrėžtimi 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir 8-ojo TAS 5 ir 6 straipsniuose.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2105
2019 m. gruodžio 9 d.
kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje
taikomi apribojimai, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų,
kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo
apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (1), ypač į jo 4 straipsnio
2 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 (2) sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą
Sąjungoje, sąrašas;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalį kai kurios valstybės narės ir Europos Sąjungos aviacijos
saugos agentūra (toliau – EASA) pateikė Komisijai tam sąrašui atnaujinti reikalingos informacijos. Aktualios
informacijos pateikė ir trečiosios šalys bei tarptautinės organizacijos. Remiantis ta informacija, sąrašą reikėtų
atnaujinti;

(3)

Komisija visiems susijusiems oro vežėjams tiesiogiai arba per institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą jų
priežiūrą, pranešė apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis bus priimtas sprendimas uždrausti jiems
vykdyti veiklą Sąjungoje arba pakeisti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A arba B priede pateiktą sąrašą įrašytam oro
vežėjui nustatyto veiklos draudimo sąlygas;

(4)

Komisija susijusiems oro vežėjams suteikė galimybę susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais ir pateikti
Komisijai ir komitetui, įsteigtam Reglamentu (EB) Nr. 2111/2005 (toliau – Skrydžių saugos komitetas), pastabas
raštu bei informaciją žodžiu;

(5)

Komisija informavo Skrydžių saugos komitetą apie bendras konsultacijas, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 ir
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 473/2006 (3) vykdomas su Armėnijos, Baltarusijos, Dominikos Respublikos, Gabono,
Indonezijos, Moldovos, Pusiaujo Gvinėjos ir Rusijos kompetentingomis institucijomis ir oro vežėjais. Komisija taip
pat informavo Skrydžių saugos komitetą apie aviacijos saugą Angoloje, Irake, Kirgizijos Respublikoje, Konge
(Brazavilyje), Malaizijoje, Nepale, Turkmėnistane ir Venesueloje;

(6)

EASA informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie techninius vertinimus, atliktus pirminio trečiosios šalies
oro vežėjų leidimų, išduotų pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 452/2014 (4) nuostatas, vertinimo ir nuolatinės
stebėsenos tikslu;

(1) OL L 344, 2005 12 27, p. 15.
(2) 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84,
2006 3 23, p. 14).
(3) 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (OL
L 84, 2006 3 23, p. 8).
(4) 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir
administracinės procedūros (OL L 133, 2014 5 6, p. 12).
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(7)

be to, EASA informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie patikrinimų perone, atliktų vadovaujantis
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (5) pagal Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo (toliau – SAFA)
programą, analizės rezultatus;

(8)

EASA taip pat informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie techninės pagalbos projektus, įgyvendintus
trečiosiose šalyse, kurių oro vežėjams pagal Reglamentą (EB) Nr. 474/2006 taikomas draudimas vykdyti veiklą.
EASA pateikė informacijos apie planus ir prašymus toliau teikti techninę pagalbą ir bendradarbiauti siekiant didinti
trečiųjų šalių civilinės aviacijos administracijų administracinį bei techninį pajėgumą ir taip padėti joms pašalinti
neatitikimus taikomiems tarptautiniams civilinės aviacijos saugos standartams. Valstybės narės paragintos į tokius
prašymus atsakyti dvišaliu pagrindu, atsakymą suderinus su Komisija ir EASA. Tuo klausimu Komisija pakartojo,
kad tarptautinei aviacijos bendruomenei naudinga teikti informaciją (ypač naudojantis Tarptautinės civilinės
aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) Pagalbos įgyvendinant aviacijos saugą partnerystės priemone) apie Sąjungos
ir jos valstybių narių trečiosioms šalims teikiamą techninę pagalbą siekiant didinti aviacijos saugą pasaulyje;

(9)

Eurokontrolė pateikė Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui naujausios informacijos apie SAFA įspėjimo funkcijos ir
įspėjimo apie trečiųjų šalių vežėjus funkcijos taikymą, taip pat naujausių statistinių duomenų apie įspėjimo
pranešimus, susijusius su oro vežėjais, kuriems taikomas draudimas;

Sąjungos oro vežėjai

(10)

remdamosi EASA atlikta informacijos, kuri surinkta per Sąjungos oro vežėjų orlaivių patikrinimus perone ir EASA
standartizacijos patikrinimus, taip pat nacionalinių aviacijos administracijų atliktus specialius patikrinimus ir auditą,
analize, kelios valstybės narės ėmėsi tam tikrų priemonių reikalavimų vykdymui užtikrinti ir apie jas informavo
Komisiją bei Skrydžių saugos komitetą. Bulgarija informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie veiksmus,
kurių ji ėmėsi dėl oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Bulgarijoje;

(11)

valstybės narės pakartojo, kad yra pasirengusios imtis reikiamų veiksmų, jei iš aktualios saugos informacijos
paaiškėtų, jog dėl to, kad Sąjungos oro vežėjai nesilaiko atitinkamų saugos standartų, kyla neišvengiama grėsmė
saugai;

Armėnijos oro vežėjai

(12)

Armėnijos oro vežėjai niekada nebuvo įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

(13)

2019 m. liepos mėn. EASA, taikydama trečiosios šalies oro vežėjų leidimų išdavimo tvarką, surengė vizitą vietoje,
per kurį lankėsi Armėnijos civilinės aviacijos komitete (toliau – CAC) ir dviejų oro vežėjų – „Taron Avia LLC“ ir
„Atlantis European Airways“ – būstinėse;

(14)

po vizito EASA padarė išvadą, kad, atnaujindamas šių oro vežėjų skrydžių vykdymo specifikacijas, CAC
nesistemingai laikėsi nustatytos sertifikavimo procedūros. Be to, CAC negalėjo užtikrinti, kad jis sistemingai vertino
oro vežėjų, kuriems buvo išdavęs pažymėjimus, saugos valdymo sistemas, nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti
sistemas ir techninės priežiūros organizacijas. CAC taip pat trūko gebėjimų nustatyti reikšmingą oro vežėjų
neatitiktį tarptautiniams saugos standartams;

(15)

remdamasi faktais, kuriuos taikydama trečiosios šalies oro vežėjų leidimų išdavimo tvarką nustatė EASA, Komisija
2019 m. spalio 11 d. raštu informavo CAC apie įvairias saugos problemas, susijusias su Armėnijoje registruotais
oro vežėjais, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 7 straipsnį pakvietė CAC ir oro vežėją „Taron Avia LLC“
dalyvauti Skrydžių saugos komitete surengtame klausyme;

(5) 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296,
2012 10 25, p. 1).
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(16)

2019 m. lapkričio 7 d. Briuselyje įvyko Komisijos, EASA ir CAC atstovų techninis posėdis. Per tą posėdį CAC pateikė
informacijos apie savo priežiūros veiklą, įskaitant savo reorganizacijos, techninių darbuotojų samdos bei mokymo ir
priežiūros pajėgumų didinimo planus. CAC informavo Komisiją, kad atsižvelgdamas į faktus, kuriuos 2019 m. liepos
mėn. oro vežėjui „Taron Avia LLC“ taikydama trečiosios šalies oro vežėjų leidimų išdavimo tvarką nustatė EASA,
2019 m. lapkričio 7 d. CAC nusprendė atšaukti šio oro vežėjo pažymėjimą (toliau – OVP). Kadangi po to oro
vežėjas „Taron Avia LLC“ nutraukė savo veiklą, jo kviesti į Skrydžių saugos komitete surengtą klausymą nebereikia;

(17)

remdamasi šiuo metu turima informacija, įskaitant EASA atlikto trečiosios šalies oro vežėjų vertinimo rezultatus,
valstybių narių pagal SAFA programą atliktų patikrinimų perone rezultatus ir CAC pateiktą informaciją, Komisija
mano, kad CAC turėtų toliau stiprinti savo pajėgumus tikrinti oro vežėjus, už kurių sertifikavimą ir priežiūrą jis yra
atsakingas;

(18)

per 2019 m. lapkričio 20 d. įvykusį klausymą Skrydžių saugos komitete CAC pateikė savo organizacijos bei
struktūros apžvalgą, įskaitant išsamią informaciją apie jo Tinkamumo skraidyti ir Skrydžių vykdymo skyriuose
dirbančius darbuotojus. CAC pateikė išsamios informacijos apie veiksmus, kurių imtasi dėl kelių Armėnijoje
registruotų oro vežėjų, inspektorių mokymą ir savo būsimą plėtrą, įskaitant naujų inspektorių įdarbinimo planus.
Komisija pabrėžė, kad CAC (kaip ir visos civilinės aviacijos administracijos) OVP turėtų išduoti ir orlaivius į savo
registrą turėtų įtraukti tik jei ir kai jis yra visapusiškai pajėgus vykdyti jų priežiūrą;

(19)

be to, CAC pabrėžė, kad sudarius Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos bendrosios aviacijos erdvės
susitarimą ir jį įgyvendinant numatoma konvergencija su Sąjungos reglamentavimo sistema;

(20)

per klausymą CAC įsipareigojo nuolat informuoti Komisiją apie savo priežiūros veiklą ir veiksmus, kurių imamasi
tam, kad Armėnijoje būtų toliau gerinama civilinės aviacijos sauga, konkrečiai – apie tolesnę Armėnijos valstybinės
saugos programos plėtrą ir įgyvendinimą;

(21)

Komisija, padedama EASA ir remiama valstybių narių, ketina Armėnijoje surengti Sąjungos vertinimo vietoje vizitą,
kad patikrintų, ar CAC vykdomas oro vežėjų sertifikavimas ir priežiūra atitinka susijusius tarptautinius saugos
standartus. Per šį vertinimo vietoje vizitą daugiausia dėmesio bus skiriama CAC ir atrinktiems Armėnijos oro
vežėjams;

(22)

nors įvairūs nustatyti trūkumai turės būti pašalinti, dėl jų pobūdžio visų Armėnijos oro vežėjų įrašyti į Reglamento
(EB) Nr. 474/2006 A priedą nebūtina;

(23)

todėl remdamasi šiuo metu turima informacija ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais
kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Armėnijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems
taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo;

(24)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Armėnijoje, tikrai laikosi
atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti
Armėnijoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(25)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Baltarusijos oro vežėjai
(26)

Baltarusijos oro vežėjai niekada nebuvo įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

(27)

po to, kai EASA, taikydama trečiosios šalies oro vežėjų leidimų išdavimo tvarką, nustatė saugos trūkumų, 2018 m.
rugsėjo 17 d. Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 473/2006 3 straipsnio 2 dalį pradėjo konsultacijas su Baltarusijos
aviacijos departamentu (toliau – AD-BLR);

L 318/82

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 12 10

(28)

po 2019 m. balandžio 3 d. Skrydžių saugos komitete įvykusio klausymo, komitetas pripažino AD-BLR pažangą
įgyvendinant tarptautinius saugos standartus, tačiau taip pat nustatė, kad AD-BLR turėtų toliau stiprinti savo saugos
priežiūros pajėgumus;

(29)

2019 m. lapkričio 5 d. įvyko Komisijos, EASA ir AD-BLR atstovų techninis posėdis. To posėdžio tikslas buvo
peržiūrėti AD-BLR įgyvendinamą taisomųjų veiksmų planą ir susijusius veiksmus, kurių AD-BLR ėmėsi siekdamas
užtikrinti faktinę savo saugos priežiūros sistemos atitiktį tarptautiniams saugos standartams; per posėdį paaiškėjo,
kad AD-BLR turi pateikti Komisijai papildomų paaiškinimų dėl tam tikrų įgyvendintų veiksmų. Šią papildomą
informaciją Komisija gavo 2019 m. lapkričio 14 d.;

(30)

be to, Komisija paprašė AD-BLR peržiūrėti taisomųjų veiksmų planą – parengti išsamesnę per 2019 m. kovo mėn.
surengtą Sąjungos vertinimo vietoje vizitą nustatytų saugos trūkumų pagrindinių priežasčių analizę – kad jį galėtų
aptarti per kitą techninį posėdį, kuris įvyks Briuselyje pirmąjį 2020 m. ketvirtį;

(31)

2019 m. lapkričio 20 d. Komisija pranešė Skrydžių saugos komitetui apie AD-BLR pateiktą informaciją, konkrečiai
susijusią su pažanga steigiant specialią už aviacijos sektorių atsakingą inspekciją ir formuojant kokybės
departamentą, naujų pažymėjimų išdavimo oro vežėjams, kuriems pažymėjimus yra išdavęs AD-BLR, programos
įgyvendinimo padėtį ir priemones, kurių imtasi priežiūros programai patobulinti. Be to, Komisija Skrydžių saugos
komitetą informavo, kad civilinės aviacijos padėtis Baltarusijoje yra toliau atidžiai stebima;

(32)

todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo
etapu dėl Baltarusijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti
veiklą Sąjungoje, sąrašo;

(33)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Baltarusijoje, tikrai laikosi
atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti
Baltarusijoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(34)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Dominikos Respublikos oro vežėjai

(35)

Dominikos Respublikos oro vežėjai niekada nebuvo įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą;

(36)

po to, kai EASA, taikydama trečiosios šalies oro vežėjų leidimų išdavimo tvarką, nustatė saugos trūkumų, ir
remdamasi pagal SAFA programą atliktų patikrinimų perone analize 2019 m. balandžio 15 d. Komisija pagal
Reglamento (EB) Nr. 473/2006 3 straipsnio 2 dalį pradėjo konsultacijas su „Instituto Dominicano de Aviación Civil“
(toliau – IDAC);

(37)

2019 m. spalio 10 d. įvyko Komisijos, EASA, vienos valstybės narės atstovo ir IDAC atstovų techninis posėdis. Per tą
posėdį IDAC pateikė Komisijai bendros informacijos apie Dominikos Respublikos aviacijos sektorių, priežiūros
veiklą vykdyti galinčius darbuotojus ir tokios veiklos vykdymo metodus. Be to, aptarti sunkumai, su kuriais
(daugiausia dėl saugos trūkumų) susiduria tam tikri oro vežėjai, kai jie yra tikrinami pagal trečiosios šalies oro
vežėjo leidimų išdavimo tvarką, ir per patikrinimus perone pagal SAFA programą nustatyti faktai. IDAC informavo
Komisiją, kad imamasi taisomųjų priemonių pagrindinėms EASA nustatytų saugos trūkumų priežastims pašalinti.
Visų pirma IDAC informavo apie šiuo metu vykdomą darbuotojų mokymo veiklą;

(38)

be to, per tą posėdį IDAC informavo apie valstybinės saugos programos Dominikos Respublikoje įgyvendinimo
pažangą. IDAC yra įsitikinęs, kad jo veikla vykdoma laikantis visų tarptautinių saugos standartų, todėl paprašė
Sąjungos surengti vertinimo vietoje vizitą. Komisija mano, kad tokį vertinimo vietoje vizitą iš tiesų reikia surengti
iki kito Skrydžių saugos komiteto posėdžio;
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(39)

nors išnagrinėjusios dokumentuose ir per techninį posėdį pateiktą informaciją Komisija ir EASA nustatė įvairių
trūkumų, dėl jų pobūdžio nebūtų pateisinama Dominikos Respublikos oro vežėjų įrašyti į Reglamento (EB)
Nr. 474/2006 A priedą;

(40)

todėl remdamasi šiuo metu turima informacija ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais
kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Dominikos Respublikos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro
vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo;

(41)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Dominikos Respublikoje, tikrai
laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai
išduoti Dominikos Respublikoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(42)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Pusiaujo Gvinėjos oro vežėjai

(43)

2006 m. visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Pusiaujo Gvinėjoje, buvo įrašyti į Reglamento (EB)
Nr. 474/2006 A priedą;

(44)

2017 m. spalio mėn. Pusiaujo Gvinėjoje surengtas Sąjungos vertinimo vietoje vizitas, per kurį vertintas aviacijos
institucijos „Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial“ (toliau – AAGE) darbas. Vizito metu apsilankyta ir dviejų
veiklą vykdančių oro vežėjų „CEIBA Intercontinental“ ir „Cronos Airlines“, kuriems pažymėjimai išduoti Pusiaujo
Gvinėjoje, būstinėse. Per Sąjungos vertinimo vietoje vizitą nustatyta, kad reikalingi tolesni patobulinimai tam, kad
saugos priežiūros sistema būtų atnaujinama atsižvelgiant į naujausius tarptautinių saugos standartų pakeitimus. Tuo
tikslu AAGE parengė taisomųjų veiksmų planą;

(45)

2018 m. gruodžio mėn. AAGE išreiškė Komisijai norą pratęsti dialogą dėl Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo
pakeitimo, susijusio su visais oro vežėjais, kuriems pažymėjimai išduoti Pusiaujo Gvinėjoje. 2019 m. vasario 12 d.
Komisija išsiuntė AAGE raštą, kuriame paprašė pateikti išsamią taisomųjų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą ir
visą kitą svarbią informaciją, iš kurios būtų matyti, kad AAGE daro pažangą šalindama saugos trūkumus.
Informaciją AAGE pateikė 2019 m. liepos 11 d. – rugpjūčio 20 d., tačiau ji buvo neišsami, todėl 2019 m. rugsėjo
10 d. Komisija apie tai informavo šią instituciją. 2019 m. rugsėjo 17 d. AAGE atsiuntė daugiau informacijos apie
„CEIBA Intercontinental“, o 2019 m. spalio 28 d. – apie „Cronos Airlines“, taip pat informacijos apie AAGE
organizaciją, darbuotojus ir priežiūros veiklą;

(46)

2019 m. lapkričio 6 d. EASA padarė išvadą, kad visi prašomi dokumentai yra pateikti ir kad iš šios informacijos
matyti, jog pagal AAGE saugos priežiūros sistemą vykdoma priežiūros veikla pagerėjo ir, be kita ko, du komerciniai
oro vežėjai „CEIBA Intercontinental“ ir „Cronos Airlines“ prižiūrimi griežčiau. Tačiau EASA taip pat priėjo prie
išvados, kad AAGE gebėjimas tvariai šalinti trūkumus vis dar kelia susirūpinimą;

(47)

todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo
etapu dėl Pusiaujo Gvinėjos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas
vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo;

(48)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Pusiaujo Gvinėjoje, tikrai laikosi
atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti
Pusiaujo Gvinėjoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;
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Gabono oro vežėjai
(49)

2008 m. (6) visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Gabone, buvo įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006
A priedą, išskyrus oro vežėjus „Gabon Airlines“ ir „Afrijet“ – jie buvo įtraukti į to reglamento B priedą;

(50)

toliau vyko Komisijos ir Gabono kompetentingos institucijos „Agence Nationale de l’Aviation Civile“ (toliau –
Gabono ANAC) konsultacijos, kurių tikslas buvo stebėti Gabono ANAC daromą pažangą užtikrinant, kad jos
aviacijos saugos priežiūros sistema atitiktų tarptautinius saugos standartus;

(51)

po 2019 m. sausio mėn. atlikto ICAO audito padaryta išvada, kad Gabono ANAC veiksmingai įgyvendina 72,6 %
tarptautinių saugos standartų, taigi jų įgyvendinimo lygis padidėjo, palyginti su 26,1 % 2016 m.;

(52)

2019 m. spalio 14–18 d. Gabone surengtas Sąjungos vertinimo vietoje vizitas, per kurį lankytasi Gabono ANAC
biuruose ir dviejų šiuo metu pažymėjimus turinčių oro vežėjų, būtent „Afrijet Business Service“ ir „Solenta Aviation
Gabon“, būstinėse;

(53)

per vizitą Gabono ANAC pateikė įrodymų, kad pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga, būtent, kad ji yra pajėgi
taikyti tvirtą reguliavimo sistemą ir užtikrinti jos taikymą. Atrodo, kad nacionalinės taisyklės yra nuolat
atnaujinamos, kai priimami nauji ICAO standartų ir rekomenduojamos praktikos pakeitimai. Gabono ANAC
pateikė įrodymų, kad yra nustačiusi patikimą savo darbuotojų samdos ir mokymo procedūrą. Darbuotojai yra
tinkamai kvalifikuoti ir motyvuoti, tačiau jie dar turi įgyti patirties. Gabono ANAC turėtų užtikrinti veiksmingą jos
veiklai vykdyti reikalingų kompetencijų valdymą. Gabono ANAC pateikė įrodymų, kad oro vežėjams pažymėjimai
išduodami laikantis ICAO tvarkos ir kad visa veikla yra tinkamai pagrindžiama dokumentais. Iš įrodymų taip pat
buvo matyti, kad Gabono ANAC yra pajėgi Gabone prižiūrėti aviacijos veiklą ir šalinti nustatytus saugos trūkumus;

(54)

po vizitų dviejų šiuo metu Gabone išduotus pažymėjimus turinčių oro vežėjų būstinėse padaryta išvada, kad jų
abiejų nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti yra kontroliuojamas ir jie vykdo skrydžius pagal taikytinus
tarptautinius saugos standartus. Atrankos tvarka patikrinus kitą veiklą nustatyta tam tikrų nedidelių trūkumų, tačiau
dėl nė vieno iš jų tiesioginio pavojaus aviacijos saugai nekyla;

(55)

2019 m. lapkričio 20 d. Komisija ir Skrydžių saugos komitetas išklausė Gabono ANAC ir oro vežėjų „Afrijet Business
Service“ ir „Solenta Aviation Gabon“ atstovus;

(56)

per klausymą Gabono ANAC pristatė Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui įdiegtą sistemą, kuria užtikrinama oro
vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Gabone, saugos priežiūra. Ji paaiškino, kad veiksmingo tarptautinių saugos
standartų įgyvendinimo pažanga, įrodyta per 2019 m. ICAO surengtą auditą, pasiekta nuo 2012 m. imantis įvairių
veiksmų. Pabrėždama savo įsipareigojimą nuolat siekti pažangos, Gabono ANAC informavo Komisiją ir Skrydžių
saugos komitetą apie taisomųjų veiksmų plano, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į 2019 m. spalio mėn. Sąjungos
vertinimo vietoje vizito rezultatus, įgyvendinimą. Į veiksmų planą įtraukti strateginiai ateities tikslai, kaip antai
valstybinės saugos programos sukūrimas, kokybės sistemos sertifikavimas ir tolesnis tarptautinių saugos standartų
įgyvendinimo veiksmingumo didinimas. Visi šie pokyčiai yra teigiami, tačiau, atsižvelgiant į numatomą civilinės
aviacijos veiklos Gabone augimą, reikės, kad Gabono ANAC priimtų specialias rizikos mažinimo priemones, visų
pirma susijusias su organizacijos darbuotojų skaičiumi ir reikiamos kvalifikacijos lygiu;

(57)

per klausymą „Afrijet Business Service“ pateikė savo organizacijos bei struktūros apžvalgą, pristatė savo dabartinį
laivyną ir maršrutų plėtros planus, taip pat aptarė pagrindinius savo saugos valdymo sistemos elementus, įskaitant
pavojaus nustatymo ir rizikos mažinimo procedūrą;

(58)

„Solenta Aviation Gabon“ pateikė savo organizacijos bei struktūros apžvalgą, pristatė savo dabartinį laivyną ir
maršrutų plėtros planus, taip pat aptarė pagrindinius savo saugos valdymo sistemos elementus, įskaitant pavojaus
nustatymo ir rizikos mažinimo procedūrą. Oro vežėjas pabrėžė savo įsipareigojimą nuolat gerinti saugos rodiklius
ir jį pagrindė paaiškindamas sudėtingas oro vežėjo skrydžių ir įgulos valdymo procedūras, įskaitant saugiems
skrydžiams užtikrinti taikomas saugos valdymo procedūras. Be to, jis nurodė, kad tuos skrydžius atidžiai tikrina
Gabono ANAC;

(6) 2008 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 715/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis
oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 197, 2008 7 25, p. 36).
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(59)

todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad
reikėtų iš dalies pakeisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą ir visus oro
vežėjus, kuriems pažymėjimai išduoti Gabone, išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A ir B priedų;

(60)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Gabone, tikrai laikosi atitinkamų
tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Gabone, orlaivių
patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(61)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Indonezijos oro vežėjai

(62)

2018 m. birželio mėn. visi Indonezijos oro vežėjai buvo išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006, iš dalies pakeisto
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/871 (7), A priedo. Kad galėtų toliau stebėti, kaip taikoma saugos
priežiūros sistema Indonezijoje, Komisija ir Indonezijos civilinės aviacijos generalinis direktoratas (toliau –
Indonezijos DGCA) tęsė konsultacijas pagal Reglamento (EB) Nr. 473/2006 3 straipsnio 2 dalį. Tuo tikslu 2019 m.
rugsėjo 27 d. raštu Indonezijos DGCA pateikė informacijos ir naujų duomenų apie saugos priežiūros veiklą nuo
2019 m. kovo mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. Indonezijos DGCA pateikė naujausios informacijos ne tik apie tai,
kaip po 2018 m. kovo mėn. Sąjungos vertinimo vietoje vizito įgyvendinamas taisomųjų veiksmų planas, bet ir apie
OVP turėtojų sąrašą, registruotus orlaivius, avarijas, rimtus incidentus ir aviacijos įvykius, taip pat apie Indonezijos
DGCA taikomas reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemones;

(63)

be to, Indonezijos DGCA informavo Komisiją apie tai, kaip po 2017 m. įvykusio ICAO koordinavimo ir patvirtinimo
vizito įgyvendinami taisomieji veiksmai; iš pateiktos informacijos matyti, kad daroma nuolatinė pažanga, visų pirma
tinkamumo skraidyti srityje;

(64)

išnagrinėjusi gautą informaciją ir dokumentus, Komisija mano, kad dauguma pateiktų paaiškinimų dėl taisomųjų
veiksmų plano, pavojingų incidentų ir vykdymo užtikrinimo priemonių yra tinkami. Todėl kai kurie taisomųjų
veiksmų plane nurodyti faktai laikomi išnagrinėtais ir priimtos pasiūlytos naujos nagrinėjimo termino datos;

(65)

2019 m. spalio 29 d. paskelbta galutinė oro vežėjo „Lion Air“ (skrydžio Nr. JT610) avarijos ataskaita. Komisija,
vykdydama nuolatinę Indonezijos DGCA stebėseną, paprašys šio Indonezijos direktorato toliau teikti susijusią
informaciją, visų pirma apie tolesnius veiksmus įgyvendinant ataskaitoje pateiktas saugos rekomendacijas;

(66)

todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo
etapu dėl Indonezijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti
veiklą Sąjungoje, sąrašo;

(67)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Indonezijoje, tikrai laikosi
atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti
Indonezijoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(68)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

(7) 2018 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/871, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą
Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 (OL L 152, 2018 6 15, p. 5).
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Moldovos oro vežėjai
(69)

2019 m. balandžio mėn. (8) visiems Moldovoje išduotus pažymėjimus turintiems oro vežėjams, išskyrus tris oro
vežėjus – „Air Moldova“, „Fly One“ ir „Aerotranscargo“, buvo visiškai uždrausta vykdyti veiklą daugiausia dėl to, kad
Moldovos civilinės aviacijos administracija (toliau – CAAM) nesugebėjo įgyvendinti taikytinų tarptautinių saugos
standartų ir užtikrinti jų vykdymą;

(70)

per 2019 m. vasario mėn. surengtą Sąjungos vertinimo vietoje vizitą nustatytas žemas tarptautinių saugos standartų
įgyvendinimo lygis ir pateikta įvairių pastabų dėl CAAM taisyklių, procedūrų ir praktikos;

(71)

2019 m. spalio 24 d. įvyko Komisijos, EASA, vienos valstybės narės ir CAAM atstovų techninis posėdis. Per posėdį
CAAM pateikė informacijos apie veiksmus, kurių imtasi plėtojant tarptautinius saugos standartus atitinkančią
nacionalinę teisinę sistemą, kurios tikslas – gerinti Moldovos saugos priežiūros sistemą, ir, be kita ko, informacijos
apie geresnio institucijos kokybės valdymo funkcijos įtvirtinimo veiksmus;

(72)

be to, CAAM pateikė informacijos apie naująjį institucijos valdymo vadovą ir valstybinės saugos programos trūkumų
analizės kontrolinį sąrašą ir aptarė valstybinę saugos politiką bei Moldovos oro vežėjams skirtos saugos valdymo
sistemos įgyvendinimo padėtį. CAAM taip pat informavo Komisiją, kad atlikus Moldovoje registruotų oro vežėjų
auditą ir patikrinimą buvo sustabdytas keturių OVP galiojimas, tačiau iš jų du OVP buvo vėl pripažinti galiojantys, o
du (būtent oro vežėjų „CA Î.M TANDEM AERO SRL“ ir „CA OSCAR JET SRL“) galutinai atšaukti;

(73)

todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad oro
vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas ir oro vežėjai
„CA Î.M TANDEM AERO SRL“ ir „CA OSCAR JET SRL“ turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006
A priedo;

(74)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Moldovoje, tikrai laikosi
atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius visų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti
Moldovoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(75)

jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005;

Rusijos oro vežėjai
(76)

Komisija, EASA ir valstybių narių kompetentingos institucijos toliau įdėmiai stebėjo oro vežėjų, kuriems
pažymėjimai išduoti Rusijoje ir kurie vykdo veiklą Sąjungoje, saugos rodiklius ir, be kita ko, pagal Reglamentą (ES)
Nr. 965/2012 vykdė prioritetinius kai kurių Rusijos oro vežėjų orlaivių patikrinimus perone;

(77)

2019 m. spalio 25 d. Komisijos, EASA ir vienos valstybės narės atstovai susitiko su Rusijos federalinės oro
transporto agentūros (toliau – FATA) atstovais, kad peržiūrėtų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje,
saugos rodiklius, remdamiesi nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2019 m. spalio 4 d. atliktų patikrinimų perone
ataskaitomis, ir nustatytų atvejus, kuriais FATA turėtų stiprinti priežiūros veiklą;

(78)

peržiūrėjus oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, patikrinimų perone pagal SAFA programą rezultatus
jokių reikšmingų ar pasikartojančių saugos trūkumų nenustatyta. Per posėdį FATA informavo Komisiją apie
priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, atitiktį ICAO
nustatytiems anglų kalbos mokėjimo reikalavimams;

(79)

remdamasi šiuo metu turima informacija, įskaitant FATA per posėdį pateiktą informaciją, Komisija mano, kad šiuo
etapu FATA turi saugos problemoms spręsti būtinų gebėjimų ir yra nusiteikusi tą daryti. Dėl tų priežasčių Komisija
taip pat padarė išvadą, kad išklausyti Rusijos aviacijos institucijų ar oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti
Rusijoje, atstovų Skrydžių saugos komitete nebūtina;

(8) 2019 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/618, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti
veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 (OL L 106, 2019 4 17, p. 1).
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(80)

todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo
etapu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą ir į jį
įrašyti Rusijos oro vežėjus;

(81)

valstybės narės turėtų toliau tikrinti, ar Rusijos oro vežėjai iš tiesų laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų:
vykdyti prioritetinius patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

(82)

jei per tuos patikrinimus būtų nustatyta, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama
grėsmė saugai, Komisija gali atitinkamiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, uždrausti vykdyti
veiklą ir juos įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A arba B priedą;

(83)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(84)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 įsteigto Skrydžių saugos
komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:
1) A priedas pakeičiamas šio reglamento I priede išdėstytu tekstu;
2) B priedas pakeičiamas šio reglamento II priede išdėstytu tekstu.
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. gruodžio 9 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Adina VĂLEAN

Komisijos narė

LT

L 318/88

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 12 10

I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedas pakeičiamas taip:
„A PRIEDAS
ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLĄ SĄJUNGOJE, SĄRAŠAS SU IŠIMTIMIS (1)
Oro vežėjo pažymėjime (OVP)
nurodytas juridinio asmens
pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo
vykdoma komercinė veikla, jeigu
skiriasi)

OVP numeris arba
licencijos vykdyti oro
susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo
ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venesuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinamas

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Irano Islamo Respublika

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irakas

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigerija

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabvė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Afganistano institu
cijos, atsakingos už teisės aktais
nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įs
kaitant

Afganistano Islamo Res
publika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistano Islamo Respub
lika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistano Islamo Respub
lika

Visi oro vežėjai, išskyrus oro ve
žėjus „TAAG Angola Airlines“ ir
„Heli Malongo“, kuriems pažy
mėjimus išdavė Angolos instituci
jos, atsakingos už teisės aktais
nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įs
kaitant

Angolos Respublika

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angolos Respublika

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR JET

AO-006/11-08/18
MBC

MBC

Angolos Respublika

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGE
MENT

AO-015/15-06/17YYY

Nežinomas

Angolos Respublika

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nežinomas

Angolos Respublika

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nežinomas

Angolos Respublika

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angolos Respublika

(1) A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti
veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.
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Oro vežėjo pažymėjime (OVP)
nurodytas juridinio asmens
pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo
vykdoma komercinė veikla, jeigu
skiriasi)
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OVP numeris arba
licencijos vykdyti oro
susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo
ICAO paskyrimo kodas

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Kongo Respublikos
institucijos, atsakingos už teisės
aktais nustatytą oro vežėjų prie
žiūrą, įskaitant

L 318/89

Oro vežėjo valstybė

Kongo Respublika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Respublika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nežinomas

Kongo Respublika

EMERAUDE

RAC06-008

Nežinomas

Kongo Respublika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC06-003

EKA

Kongo Respublika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Respublika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.
A.

RAC06-014

Nežinomas

Kongo Respublika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nežinomas

Kongo Respublika

TRANS AIR CONGO

RAC06-001

TSG

Kongo Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Kongo Demokratinės
Respublikos (KDR) institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Kongo Demokratinė Res
publika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
0112/2011

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/
0053/2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/
0056/2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/
00625/2011

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/
2012

BUL

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/
0028/2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/
0064/2010

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIA
TION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/
0050/2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/
2015

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/
071/2011

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/
2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)
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Oro vežėjo valstybė

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/
011/2010

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/
0059/2010

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
001/2011

KGO

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/
2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/
009/2011

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/
2015

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/
2012

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/
0084/2010

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/
073/2011

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/
0247/2011

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respub
lika (KDR)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Džibučio institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant
DAALLO AIRLINES

Džibutis

Nežinomas

DAO

Džibutis
Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Pusiaujo Gvinėjos
institucijos, atsakingos už teisės
aktais nustatytą oro vežėjų prie
žiūrą, įskaitant
CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/
DGAC/SOPS

CEL

Pusiaujo Gvinėja

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/
DGAC/SOPS

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Eritrėjos institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Eritrėja

ERITREAN AIRLINES

OVP Nr. 004

ERT

Eritrėja

NASAIR ERITREA

OVP Nr. 005

NAS

Eritrėja
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Oro vežėjo pažymėjime (OVP)
nurodytas juridinio asmens
pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo
vykdoma komercinė veikla, jeigu
skiriasi)

OVP numeris arba
licencijos vykdyti oro
susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo
ICAO paskyrimo kodas

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Kirgizijos Respubli
kos valdžios institucijos, atsakin
gos už teisės aktais nustatytą oro
vežėjų priežiūrą, įskaitant

L 318/91

Oro vežėjo valstybė

Kirgizijos Respublika

AIR BISHKEK (buvęs EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizijos Respublika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizijos Respublika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizijos Respublika

CENTRAL ASIAN AVIATION SER
VICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizijos Respublika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizijos Respublika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizijos Respublika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizijos Respublika

S GROUP INTERNATIONAL
(buvęs S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizijos Respublika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizijos Respublika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizijos Respublika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizijos Respublika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizijos Respublika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizijos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Liberijos institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą.

Liberija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Libijos institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Libija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libija

GLOBAL AVIATION AND SERVI
CES

008/05

GAK

Libija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libija

PETRO AIR

025/08

PEO

Libija
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Oro vežėjo pažymėjime (OVP)
nurodytas juridinio asmens
pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo
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skiriasi)
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OVP numeris arba
licencijos vykdyti oro
susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo
ICAO paskyrimo kodas

Visi oro vežėjai, išskyrus oro ve
žėjus „Air Moldova“, „Fly One“ ir
„Aerotranscargo“, kuriems pažy
mėjimus išdavė Moldovos institu
cijos, atsakingos už teisės aktais
nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įs
kaitant
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Oro vežėjo valstybė

Moldovos Respublika

Î.M „VALAN ICC“ SRL

MD009

VLN

Moldovos Respublika

CA „AIM AIR“ SRL

MD015

AAM

Moldovos Respublika

CA „AIR STORK“ SRL

MD018

MSB

Moldovos Respublika

Î M „MEGAVIATION“ SRL

MD019

ARM

Moldovos Respublika

CA „PECOTOX-AIR“ SRL

MD020

PXA

Moldovos Respublika

CA „TERRA AVIA“ SRL

MD022

TVR

Moldovos Respublika

CA „FLY PRO“ SRL

MD023

PVV

Moldovos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Nepalo institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nepalo Respublika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nežinomas

Nepalo Respublika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nežinomas

Nepalo Respublika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepalo Respublika

FISHTAIL AIR

017/2001

Nežinomas

Nepalo Respublika

GOMA AIR

064/2010

Nežinomas

Nepalo Respublika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepalo Respublika

MAKALU AIR

057A/2009

Nežinomas

Nepalo Respublika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nežinomas

Nepalo Respublika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nežinomas

Nepalo Respublika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nežinomas

Nepalo Respublika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepalo Respublika
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Oro vežėjo pažymėjime (OVP)
nurodytas juridinio asmens
pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo
vykdoma komercinė veikla, jeigu
skiriasi)

OVP numeris arba
licencijos vykdyti oro
susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo
ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nežinomas

Nepalo Respublika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepalo Respublika

SIMRIK AIR

034/2000

Nežinomas

Nepalo Respublika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepalo Respublika

SITA AIR

033/2000

Nežinomas

Nepalo Respublika

TARA AIR

053/2009

Nežinomas

Nepalo Respublika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepalo Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė San Tomės ir Prinsi
pės institucijos, atsakingos už tei
sės aktais nustatytą oro vežėjų
priežiūrą, įskaitant

San Tomė ir Prinsipė

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

San Tomė ir Prinsipė

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

San Tomė ir Prinsipė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Siera Leonės valdžios
institucijos, atsakingos už teisės
aktais nustatytą oro vežėjų prie
žiūrą, įskaitant

Siera Leonė

AIR RUM, LTD

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nežinomas

ORJ

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES
LTD

Nežinomas

SVT

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymė
jimus išdavė Sudano institucijos,
atsakingos už teisės aktais nusta
tytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Sudano Respublika

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudano Respublika

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudano Respublika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudano Respublika
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Oro vežėjo pažymėjime (OVP)
nurodytas juridinio asmens
pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo
vykdoma komercinė veikla, jeigu
skiriasi)

OVP numeris arba
licencijos vykdyti oro
susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo
ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudano Respublika

GREEN FLAG AVIATION

17

Nežinomas

Sudano Respublika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudano Respublika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudano Respublika

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudano Respublika

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudano Respublika

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudano Respublika

SUN AIR

51

SNR

Sudano Respublika

TARCO AIR

56

TRQ

Sudano Respublika“
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II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedas pakeičiamas taip:
„B PRIEDAS
ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI SĄJUNGOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS (1)
Oro vežėjo
pažymėjime
(OVP) nurodytas
juridinio asmens
pavadinimas (ir
pavadinimas,
kuriuo vykdoma
komercinė
veikla, jeigu
skiriasi)

OVP numeris

AIR SERVICE
COMORES

Orlaivių,
kuriems
taikomi
apribojimai,
tipas

Registracijos
ženklas (-ai) ir,
jei žinomas (-i),
orlaivio,
kuriam
taikomi
apribojimai,
serijos
numeris (-iai)

Triraidis oro
vežėjo ICAO
paskyrimo
kodas

Oro vežėjo
valstybė

06–819/TA15/DGACM

KMD

Komorai

Visi orlaiviai,
išskyrus LET
410 UVP.

Visi orlaiviai,
išskyrus D6CAM
(851336).

Komorai

IRAN AIR

FS100

IRA

Irano Islamo
Respublika

Visi „Fokker
F100“ ir
„Boeing B747“
tipų orlaiviai

„Fokker F100“
tipo orlaiviai,
kaip nurodyta
OVP; „Boeing
B747“ tipo or
laiviai, kaip
nurodyta OVP.

Irano Islamo
Respublika

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

Korėjos Liau
dies Demo
kratinė Res
publika

Visi orlaiviai,
išskyrus du
„TU-204“ tipo
orlaivius.

Visi orlaiviai,
išskyrus P632, P-633.

Korėjos Liaudies
Demokratinė
Respublika“

Registracijos
valstybė

(1) B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti
veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/2106
2019 m. lapkričio 21 d.
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Šveicarijos
Konfederacijos susitarimu dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemų susiejimo įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl Susitarimo I ir II priedų dalinio
pakeitimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistemų susiejimo (1) (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2017 m. lapkričio 23 d. remiantis
Tarybos sprendimu (ES) 2017/2240 (2);

(2)

Susitarimas buvo sudarytas Tarybos sprendimu (ES) 2018/219 (3). To sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
apie Sąjungos patvirtinimo dokumentą turėtų būti pranešta tik tada, kai Šveicarijos Konfederacija užtikrins reikiamų
taisyklių dėl aviacijos sektoriaus įtraukimo į ATLPS įsigaliojimą ir atitinkamai iš dalies bus pakeistas Susitarimo I
priedo B skirsnis.

(3)

Susitarimo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Jungtinis komitetas gali iš dalies pakeisti Susitarimo priedus;

(4)

2019 m. gruodžio 5 d. posėdyje Jungtinis komitetas turi priimti sprendimą dėl Susitarimo I ir II priedų dalinio
pakeitimo;

(5)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete dėl Susitarimo I ir II
priedų dalinio pakeitimo, nes iš dalies pakeisti priedai Sąjungai bus privalomi;

(6)

Jungtiniam komitetui iš dalies pakeitus Susitarimo I ir II priedus, kad būtų atsižvelgta į aktualius teisės aktų pokyčius,
be kita ko, atitinkamas Šveicarijoje nustatytas taisykles, kuriomis į Šveicarijos ATLPS įtraukiamas ir aviacijos
sektorius, bus laikoma, kad Susitarime išdėstytos susiejimo sąlygos buvo įvykdytos ir todėl Sąjunga turėtų
Šveicarijos Konfederacijai pranešti apie savo patvirtinimo dokumentą;

(7)

todėl Sąjungos pozicija Jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridėtu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl jų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo įsteigto Jungtinio komiteto
antrajame posėdyje, dėl Susitarimo I ir II priedų dalinio pakeitimo, yra pritarti tam, kad Jungtinis komitetas priimtų tų
priedų pakeitimus, išdėstytus prie šio sprendimo pridėtame Jungtinio komiteto sprendimo projekto priedėlyje.
(1) OL L 322, 2017 12 7, p. 3.
(2) 2017 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2240 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo
(OL L 322, 2017 12 7, p. 1).
(3) 2018 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/219 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo sudarymo (OL L 43, 2018 2 16, p. 1).
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Neesminiams tų priedų pakeitimams Sąjungos atstovai Jungtiniame komitete gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 21 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
H. KOSONEN
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Projektas
EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL JŲ ŠILTNAMIO
EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMŲ
SUSIEJIMO ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS NR. 2/2019
… m. … … d.
kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo I ir II priedai

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

nuo Susitarimo pasirašymo 2017 m. lapkričio 23 d. laikinai taikomi jo 11–13 straipsniai;

(2)

Susitarimo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Jungtinis komitetas gali iš dalies pakeisti Susitarimo priedus;

(3)

šio sprendimo priedėlyje išdėstyti Susitarimo I ir II priedų pakeitimai, kuriais atnaujinami reikiami pirminių I ir II
priedų, dėl kurių buvo susitarta 2015 m., aspektai. Jame taip pat numatytas laikinas ES ATLPS ir Šveicarijos ATLPS
praktinio susiejimo sprendimas;

(4)

Pagal Susitarimo I priedo B skirsnį Sąjunga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (2) su
pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410 (3), 25a straipsnį Sąjunga turėtų
netaikyti ES ATLPS skrydžiams į ES iš Šveicarijos teritorijoje esančių aerodromų. Tuo neapribojamas ES ATLPS
taikymas orlaivių naudotojams, grindžiamas Direktyvos 2003/87/EB I priedu, kuriame nustatyta, kad veiklos, kuriai
taikoma Direktyva 2003/87/EB, kategorija apima visus skrydžius į valstybės narės teritorijoje esantį aerodromą ar iš
jo;

(5)

remiantis Susitarimo 13 straipsnio 7 dalimi, Susitarimo I priedas turėtų būti peržiūrėtas siekiant išlaikyti dabartinį ES
ATLPS ir Šveicarijos ATLPS suderinamumą 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu.. Turėtų būti užtikrinta, kad atlikus
Susitarimo I priedo peržiūrą būtų bent išlaikytas Sąjungos ir Šveicarijos prisiimtų įsipareigojimų savo teritorijoje
mažinti išmetamą ŠESD kiekį lygis ir jų anglies dioksido rinkų vientisumas bei tinkamas veikimas. Turi būti
siekiama išvengti anglies dioksido nutekėjimo ir konkurencijos iškraipymo susietose sistemose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Susitarimo I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priedėlyje pateiktu I ir II priedų tekstu.
(1) ES OL L 322, 2017 12 7, p. 3.
(2) 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos
leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).
(3) 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant
ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio
technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814 (OL L 76, 2018 3 19, p. 3).
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2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja Susitarimo įsigaliojimo dieną.

Priimta … … m. … … d.
Jungtinio komiteto vardu
Europos Sąjungos sekretorė

Pirmininkas

Šveicarijos sekretorė
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PRIEDĖLIS
„I PRIEDAS
ESMINIAI KRITERIJAI

A. Stacionariems įrenginiams taikomi esminiai kriterijai
Siekiant išlaikyti dabartinį ES ATLPS ir Šveicarijos ATLPS suderinamumą 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu, šis skirsnis
Šveicarijos Vyriausybės siūlymu peržiūrimas remiantis Susitarimo 13 straipsnio 7 dalimi. Jungtinis komitetas užtikrina,
kad atlikus šio skirsnio peržiūrą būtų bent išlaikytas Šalių prisiimtų įsipareigojimų savo teritorijoje mažinti išmetamą ŠESD
kiekį lygis ir jų anglies dioksido rinkų vientisumas bei tinkamas veikimas. Siekiama išvengti anglies dioksido nutekėjimo ir
konkurencijos iškraipymo susietose sistemose.
Esminiai kriterijai

ES ATLPS

Šveicarijos ATLPS

1

Privalomas dalyvavimas
ATLPS

ATLPS privalo dalyvauti įrenginių, ku
riuose vykdoma toliau išvardytų rūšių
veikla ir iš kurių išmetamos toliau nu
rodytos šiltnamio efektą sukeliančios
dujos (ŠESD), veiklos vykdytojai.

ATLPS privalo dalyvauti įrenginių, ku
riuose vykdoma toliau išvardytų rūšių
veikla ir iš kurių išmetamos toliau nuro
dytos ŠESD, veiklos vykdytojai.

2

ATLPS apima bent veiklą, nu
matytą:

— Direktyvos 2003/87/EB I priede,
galiojusiame šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

— CO2 potvarkio 40 straipsnio 1 dalyje
ir6 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

3

ATLPS apima bent ŠESD, nu
matytas:

— Direktyvos 2003/87/EB II priede,
galiojusiame šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

— CO2 potvarkio 1 straipsnio 1 dalyje,
galiojusioje šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

4

ATLPS turi būti nustatytas di
džiausias ATL skaičius, bent
toks pat griežtas, kaip numa
tyta:

— Direktyvos 2003/87/EB 9 ir
9a straipsniuose,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.
Linijinis mažinimo koeficientas –
1,74 % per metus – nuo 2021 m. bus
padidintas iki 2,2 % per metus ir bus
taikomas visiems sektoriams pagal Di
rektyvą (ES) 2018/410 (remiantis šio
Susitarimo įsigaliojimo dieną galiojusia
redakcija).

— CO2 įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 da
lyse,
— CO2 potvarkio 45 straipsnio 1 dalyje,
galiojusiose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Iki 2020 m. linijinis mažinimo koeficien
tas yra 1,74 % per metus.

5

Rinkos stabilumo mechaniz
mas

2015 m. ES sukūrė rinkos stabilumo
rezervą (Sprendimas (ES) 2015/1814);
jo veikimas buvo sustiprintas Direktyva
(ES) 2018/410.

— CO2 įstatymo 19 straipsnio 5 dalis,
— CO2 potvarkio 48 straipsnis,
galioję šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.
Šveicarijos teisės aktuose numatyta gali
mybė mažinti aukcionuose parduodamų
ATL skaičių, jei dėl ekonominių priežas
čių rinkoje jų labai padaugėja.
Šalys bendradarbiauja siekdamos tinka
mai prisidėti prie rinkos stabilumo užtik
rinimo.
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Esminiai kriterijai

ES ATLPS

Šveicarijos ATLPS

ATLPS rinkos priežiūros lygis
turi būti bent toks pat aukštas,
kaip numatytieji:

— 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos
Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva
2011/61/ES (FPRD II),

— 2007 m. birželio 22 d. Federaliniame
akte dėl Šveicarijos finansų rinkos
priežiūros institucijos,
— 2015 m. birželio 19 d. Federaliniame
akte dėl finansų rinkos infrastruktūros ir elgesio rinkoje prekiaujant vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis,

— 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas
(ES)
Nr. 648/2012 (FPRR),
— 2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka
reglamentas), kuriuo panaikinama
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/
EB ir 2004/72/EB,
— 2014 m. balandžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (Manipuliavimo rinka direktyva),

— 2018 m. birželio 15 d. Federaliniame
akte dėl finansų įstaigų,
— 1997 m. spalio 10 d. Federaliniame
akte dėl kovos su pinigų plovimu ir
teroristų finansavimu,
galiojusiame šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną,
Šveicarijos finansų rinkos reglamente ne
apibrėžtas apyvartinių taršos leidimų tei
sinis pobūdis. Visų pirma apyvartiniai
taršos leidimai Finansų rinkų infrastruk
tūros akte nėra priskiriami prie vertybi
nių popierių, todėl jais negalima prekiau
ti reguliuojamose prekybos vietose.
Kadangi apyvartiniai taršos leidimai nėra
priskiriami prie vertybinių popierių, ant
rinėse rinkose sudaromiems nebirži
niams apyvartinių taršos leidimų preky
bos sandoriams nėra taikomi vertybinius
popierius reglamentuojantys Šveicarijos
teisės aktai.

— 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES)
2015/849 dėl finansų sistemos
naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (Kovos su pinigų
plovimu direktyva),
galiojusioje šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

Išvestinių finansinių priemonių sando
riai pagal Finansų rinkų infrastruktūros
aktą yra priskiriami prie vertybinių po
pierių. Tai apima ir išvestines finansines
priemones, kurių pagrindas – apyvarti
niai taršos leidimai. Ne finansų sandorio
šalių ir finansų sandorio šalių sudary
tiems nebiržiniams su apyvartiniais tar
šos leidimais susijusių išvestinių finansi
nių priemonių prekybos sandoriams
taikomos Finansų rinkos infrastruktūros
akto nuostatos.

7

Bendradarbiavimas rinkos
priežiūros srityje

Šalys sudaro tinkamus bendradarbiavimo rinkos priežiūros srityje susitarimus. Tų
bendradarbiavimo susitarimų dalykas yra keitimasis informacija ir pareigų,
susijusių su kiekvienos iš Šalių nustatyta rinkos priežiūros tvarka, vykdymo
užtikrinimas. Apie visus tokius susitarimus Šalys informuoja Jungtinį komitetą.

8

Tarptautiniams kreditams tai
komos kokybinės ribos turi
būti bent tokios pat griežtos,
kaip numatyta:

— Direktyvos 2003/87/EB 11a ir
11b straipsniuose,
— 2011 m. birželio 7 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 550/2011, kuriuo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomi tam tikri tarptautinių kreditų,
gautų vykdant su pramoninėmis
dujomis susijusius projektus, naudojimo apribojimai,

— CO2 įstatymo 5 ir 6 straipsniuose,
— CO2 potvarkio 4 straipsnyje ir
4a straipsnio 1 dalyje ir 2 priede,
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— 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir
Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimus Nr. 280/2004/EB ir
Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos
reglamentai
(ES)
Nr.
920/2010
ir
(ES)
Nr. 1193/2011, 58 straipsnyje,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

9

Tarptautiniams kreditams tai
komos kiekybinės ribos turi
būti bent tokios pat griežtos,
kaip numatyta:

— Direktyvos
2003/87/EB
11a straipsnyje,
— 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 389/2013, kuriuo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus
Nr.
280/2004/EB
ir
Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos
reglamentai
(ES)
Nr.
920/2010
ir
(ES)
Nr. 1193/2011,
— 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos
reglamente (ES) Nr. 1123/2013
dėl teisių naudotis tarptautiniais
kreditais nustatymo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą
2003/87/EB,
galiojusiose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Teisė naudotis tarptautiniais kreditais
2021 m. ir vėliau Sąjungos teisės aktu
ose nenustatyta.

— CO2 įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje,
— CO2 potvarkio 55b straipsnyje,
galiojusiose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Šiose nuostatose pateiktos tik naudoji
mosi tarptautiniais kreditais iki 2020 m.
nuostatos.

10

Paskirstytinų nemokamų ATL
skaičius apskaičiuojamas tai
kant santykinius taršos rodik
lius ir pataisos koeficientus.
2013–2020 m. laikotarpiu
naujiems dalyviams bus atidėta
ne daugiau kaip penki procen
tai ATL. Nemokamai nepas
kirstyti ATL parduodami auk
cionuose arba pripažįstami
negaliojančiais. Tuo tikslu
ATLPS turi atitikti bent sąlygas,
nustatytas:

— Direktyvos 2003/87/EB 10, 10a,
10b ir 10c straipsniuose,
— 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos
sprendime 2011/278/ES, kuriuo
nustatomos suderinto nemokamo
apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB
10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės,

— CO2 įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje ir
19 straipsnio 2–6 dalyse,
— CO2 potvarkio 45 straipsnio 2 dalyje
ir 46, 46a, 46b, 46c bei 48 straips
niuose ir 9 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Paskirstytinų nemokamų ATL skaičius
neviršija ES ATLPS įrenginiams suteiktų
ATL skaičiaus.
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— 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos
sprendime 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių,
susijusių su nemokamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinių
taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento — Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio
3 dalies
— ir 2017 m. sausio 24 d. Komisijos
sprendime (ES) 2017/126, kuriuo
dėl bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento nustatymo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/87/EB
10a straipsnį iš dalies keičiamas
Sprendimas 2013/448/ES
(Dokumente „Skaičiavimai, pagal ku
riuos nustatomas 2013–2020 m. įvai
riems ES ATLPS sektoriams taikomas
pataisos koeficientas“,

— 2014 m. spalio 27 d. Komisijos
sprendime 2014/746/ES, kuriuo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas 2015–2019 m. laikotarpio
sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas
— 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES)
2018/410, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 2003/87/EB siekiant
ekonomiškai efektyviai dar labiau
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį
ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas,
(2015–2020 m. laikotarpio pasektorių,
kuriems būdinga anglies dioksido nute
kėjimo rizika, sąrašas)
— Komisijos deleguotajame regla
mente (ES) 2019/331, kuriuo nus
tatomos suderinto nemokamų apy
vartinių taršos leidimų suteikimo
pagal Europos Parlamento ir Tary
bos
direktyvos
2003/87/EB
10a straipsnį pereinamojo laikotar
pio Sąjungos taisyklės,
— 2019 m. vasario 15 d. Komisijos
deleguotajame sprendime (ES)
2019/708, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl 2021–2030 m. sektorių ir
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pasektorių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika,
nustatymo,
— dokumentuose, kuriuose nustato
mi 2021–2025 m. arba 2026–
2030 m. įvairiems ES ATLPS sekto
riams taikytini pataisos koeficien
tai,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.
11

ATLPS turi būti numatytos to
kio pat dydžio sankcijos, tai
komos tokiomis pat aplinky
bėmis, kaip numatytieji:

— Direktyvos 2003/87/EB 16 straips
nyje,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

— CO2 įstatymo 21 straipsnyje,
— CO2 potvarkio 56 straipsnyje,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

12

Stebėsena ir ataskaitų teikimas
apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje turi būti
bent tokie pat griežti, kaip nu
matyta:

— Direktyvos 2003/87/EB 14 straips
nis ir IV priedas,
— 2012 m. birželio 21 d. Komisijos
reglamente (ES) Nr. 601/2012 dėl
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir
ataskaitų teikimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą
2003/87/EB,
— 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentas (ES)
2018/2066 dėl išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies
keičiamas Komisijos reglamentas
(ES) Nr. 601/2012,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

— CO2 įstatymo 20 straipsnyje,
— CO2 potvarkio 50–53 straipsniuose
ir 16 bei 17 prieduose,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

13

Tikrinimas ir akreditavimas
apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje turi būti
bent tokie griežti, kaip numa
tyta:

— Direktyvos 2003/87/EB 15 straips
nyje ir V priede,
— 2012 m. birželio 21 d. Komisijos
reglamente (ES) Nr. 600/2012 dėl
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,
— 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamente (ES)
2018/2067 dėl duomenų patikros
ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

— CO2 potvarkio 51–54 straipsniuose,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
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B. Aviacijos veiklai taikomi esminiai kriterijai
Esminiai kriterijai

ES vardu

Šveicarijos vardu

1

Privalomas dalyvavimas ATLPS

Orlaivių naudotojai privalo dalyvauti
ATLPS pagal toliau išdėstytus kriteri
jus.

Orlaivių naudotojai privalo dalyvauti
ATLPS pagal toliau išdėstytus kriteri
jus.

2

Sistema taikoma aviacijos veiklai ir
ŠESD, o skrydžiai ir juos vykdant
išmetamas ŠESD kiekis priskiriami
pagal išvykimo skrydžio principą,
kaip numatyta:

— Direktyvoje 2003/87/EB su pa
keitimais, padarytais 2017 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) 2017/2392 siekiant taikyti
nukrypti leidžiančias nuostatas
skrydžiams į šalis, su kuriomis
nėra
sudarytas
Direktyvos
2003/87/EB 25 straipsnyje nurodytas susitarimas, ir iš jų,
— 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 389/2013,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/
EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/
EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES)
Nr.
920/2010
ir
(ES)
Nr. 1193/2011, 17, 29, 35 ir
56 straipsniuose ir VII priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalio
jimo dieną.

1. Taikymo sritis

Pagal
Direktyvos
2003/87/EB
25a straipsnį nuo 2020 m. sausio
1 d. ES ATLPS bus taikoma skrydžiams iš Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje esančių aerodromų į Šveicarijos teritorijoje esančius
aerodromus ir netaikoma skrydžiams iš Šveicarijos teritorijoje esančių aerodromų į Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje esančius
aerodromus.

2. Taikymo srities apribojimai

Skrydžiai, kurie pradedami arba užbai
giami Šveicarijos teritorijoje esančia
me aerodrome, išskyrus skrydžius,
vykdomus iš EEE teritorijoje esančio
aerodromo.
Visos laikinos su ATLPS taikymo sriti
mi susijusios nukrypti leidžiančios
nuostatos, kaip antai Direktyvos
2003/87/EB 28a straipsnyje numaty
tos nukrypti leidžiančios nuostatos,
Šveicarijos ATLPS gali būti taikomos
taip pat, kaip jos taikomos ES ATLPS.
Vykdant aviacijos veiklą, ATLPS tai
koma tik CO2 dujoms.

Bendra taikymo sritis, 1 punkte, neap
ima:
1. skrydžių, kurių vienintelis tikslas –
skraidinti į oficialią misiją vykstantį
valdantį monarchą ir jo (jos) arti
miausius gimines, valstybės vado
vus, Vyriausybės vadovus ir Vyriau
sybės
ministrus,
jei
tai
pagrindžiama atitinkamu statuso
žymeniu skrydžio plane;
2. karinių, muitinės ir policijos tarny
bų skrydžių;
3. skrydžių, susijusių su paieškos ir
gelbėjimo, ugniagesių operacijo
mis, taip pat humanitarinių ir grei
tosios medicininės pagalbos skry
džių;
4. skrydžių, vykdomų tik pagal vizua
liųjų skrydžių taisykles, kaip api
brėžta 1944 m. gruodžio 7 d. Tarptautinės
civilinės
aviacijos
konvencijos 2 priede;
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5. skrydžių be tarpinių nutūpimų, už
baigiamų orlaivio pakilimo aero
drome;
6. mokomųjų skrydžių, vykdomų tik
siekiant įgyti ar išlaikyti licenciją
arba – pilotų kabinos įgulos atveju
– kvalifikaciją, jei tai pagrindžiama
atitinkamu žymeniu skrydžio pla
ne, su sąlyga, kad skrydis nėra skir
tas skraidinti keleiviams ir (arba)
kroviniui arba nustatyti orlaivio pa
dėčiai ar jam perkelti;
7. skrydžių, vykdomų tik mokslinių
tyrimų tikslu;
8. skrydžių, vykdomų tik orlaiviams
arba orlaivių ar antžeminei įrangai
tikrinti, bandyti ar sertifikuoti;
9. skrydžių, vykdomų orlaiviais, ku
rių patvirtinta didžiausia kilimo
masė nesiekia 5 700 kg;

10. komercinių orlaivių naudotojų
skrydžių, jei vykdydami skry
džius, kuriems taikoma Šveicari
jos ATLPS, jie per metus iš viso
išmeta mažiau kaip 10 000 tonų
CO2 arba per tris vienas po kito
einančius keturių mėnesių laiko
tarpius įvykdo mažiau kaip 243
skrydžius, kuriems taikoma Švei
carijos ATLPS, ir jei tiems orlaivių
naudotojams netaikoma ES
ATLPS;
11. nekomercinių orlaivių naudotojų
skrydžių, kuriems taikoma Švei
carijos ATLPS, jei juos vykdant
per metus iš viso išmetama ma
žiau kaip 1 000 tonų CO2, kaip
numatyta atitinkamoje ES ATLPS
nukrypti leidžiančioje nuostatoje,
ir jei tiems orlaivių naudotojams
netaikoma ES ATLPS.
Šie taikymo srities apribojimai numa
tyti:
— CO2 įstatymo 16a straipsnyje,
— CO2 potvarkio 46d straipsnyje,
55 straipsnio 2 dalyje ir 13 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

3

Keitimasis svarbiais duomenimis,
susijusiais su aviacijos veiklai nus
tatomais taikymo srities apriboji
mais

Abi Šalys bendradarbiauja klausimais, susijusiais su Šveicarijos ATLPS ir ES
ATLPS taikymo komercinių ir nekomercinių orlaivių naudotojams srities
apribojimais, pagal šį priedą. Visų pirma abi Šalys užtikrina, kad visi svarbūs
duomenys būtų perduodami laiku, kad būtų galima teisingai identifikuoti
skrydžius ir orlaivių naudotojus, kuriems taikomos Šveicarijos ATLPS ir ES
ATLPS.
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Didžiausias ATL skaičius (t. y.
bendras apyvartinių taršos leidimų,
kurie bus paskirstyti orlaivių nau
dotojams, skaičius)

Direktyvos 2003/87/EB 3c straips
nis,
galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Direktyvos 2003/87/EB 3c straipsny
je iš pradžių numatytas toks ATL pa
skirstymas:
— 15 % parduodama aukcionuose,
— 3 % atidedami į specialų rezervą,
— 82 % suteikiami nemokamai.
Šis paskirstymas pakeistas Reglamen
tu (ES) Nr. 421/2014 – suteikiamų
nemokamų ATL skaičius buvo pro
porcingai sumažintas pagal mažesnį
atsisakytinų ATL skaičių (Direktyvos
2003/87/EB 28a straipsnio 2 dalis).
Reglamentu (ES) 2017/2392, galio
jusiu šio Susitarimo įsigaliojimo die
ną, šio principo taikymas pratęstas iki
2023 m. ir nustatyta, kad nuo
2021 m. sausio 1 d. bus taikomas
2,2 % linijinis mažinimo koeficientas.

Didžiausias ATL skaičius turi būti pa
našaus griežtumo lygio kaip nustatyta
sis ES ATLPS; tai visų pirma pasakytina
apie procentinę dalį, kuria didžiausias
ATL skaičius mažinamas kiekvienais
metais ir kiekvieną naują prekybos lai
kotarpį. Didžiausias ATL skaičius pa
skirstomas taip:
— 15 % parduodama aukcionuose,
— 3 % atidedami į specialų rezervą,
— 82 % suteikiami nemokamai.
Šis paskirstymas gali būti peržiūrėtas
pagal šio Susitarimo 6 ir 7 straipsnius.

Iki 2020 m. didžiausias ATL skaičius
apskaičiuojamas pagal metodą „iš apa
čios į viršų“, remiantis ATL, kurie turi
būti paskirstyti nemokamai pagal pir
miau pateiktą paskirstymo planą, skai
čiumi. Priėmus laikinai nuo ATLPS tai
kymo srities leidžiančių nukrypti
nuostatų, reikia proporcingai pakore
guoti paskirstytinų ATL skaičių.
Nuo 2021 m. didžiausias ATL skaičius
nustatomas pagal didžiausią 2020 m.
ATL skaičių, atsižvelgiant į galimą ma
žinimo procentinę dalį pagal ES
ATLPS.
Tai numatyta:
— CO2 įstatymo 18 straipsnyje,
— CO2 potvarkio 46e straipsnyje ir
15 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

5

ATL paskirstymas orlaivių naudo
tojams parduodant aukcionuose

— Direktyvos
2003/87/EB
3d straipsnis ir 28a straipsnio
3 dalis,
galioję šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

Šveicarijos ATL aukcionuose parduoda
Šveicarijos kompetentinga institucija.
Šveicarija turi teisę į pajamas, gautas
aukcionuose pardavus Šveicarijos
ATL.
Tai numatyta:
— CO2 įstatymo 19a straipsnio 2 ir
4 dalyse,
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— CO2 potvarkio 48 straipsnyje ir
15 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

6

Specialus tam tikriems orlaivių
naudotojams skirtas rezervas

— Direktyvos
2003/87/EB
3f straipsnis,
galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną).

ATL atidedami į specialų naujiems arba
sparčiai augantiems rinkos dalyviams
skirtą rezervą, tačiau Šveicarija specia
laus rezervo neturės iki 2020 m., nes
2018 m. yra ataskaitiniai duomenų
apie Šveicarijos aviacijos veiklą rinki
mo metai.
Šis specialusis rezervas numatytas:
— CO2 įstatymo 18 straipsnio 3 daly
je,
— CO2 potvarkio 46e straipsnyje ir
15 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

7

Santykinis taršos rodiklis, naudoja
mas ATL nemokamai paskirstant
orlaivių naudotojams

— Direktyvos
2003/87/EB
3e straipsnis,
galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Metinis santykinis taršos rodiklis yra
0,000642186914222035 ATL vie
nam tonkilometriui.

Santykinis taršos rodiklis turi būti ne
didesnis nei nustatytasis ES ATLPS.
Iki 2020 m. metinis santykinis taršos
rodiklis
bus
0,000642186914222035 ATL vie
nam tonkilometriui.
Šis santykinis taršos rodiklis numaty
tas:
— CO2 potvarkio 46f straipsnio 1 ir
2 dalyse ir 15 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

8

Nemokamų ATL paskirstymas or
laivių naudotojams

— Direktyvos
2003/87/EB
3e straipsnis,
galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.
Kaip numatyta Direktyvos 2003/87/
EB 25a straipsnyje, išduodamų ATL
skaičius turėtų būti koreguojamas
proporcingai atitinkamiems ataskai
tų teikimo ir ATL atsisakymo įparei
gojimams, kylantiems ES ATLPS fak
tiškai taikant skrydžiams tarp EEE ir
Šveicarijos.

Orlaivių naudotojams paskirstomas
nemokamų ATL skaičius apskaičiuoja
mas jų ataskaitose nurodytus ataskaiti
nių metų tonkilometrių duomenis pa
dauginant iš taikomo santykinio taršos
rodiklio.
Šis paskirstymas numatytas:
— CO2 įstatymo 19a straipsnio 3 ir
4 dalyse,
— potvarkio 46f straipsnio 1 ir 2 da
lyse ir 15 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

9

Tarptautiniams kreditams taiko
mos kokybinės ribos turi būti bent
tokios pat griežtos, kaip numatyta:

— Direktyvos 2003/87/EB 11a ir
11b straipsniuose
— 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos
reglamente (ES) Nr. 389/2013,
kuriuo pagal Europos Parlamen-

— CO2 įstatymo 5 ir 6 straipsniuose,
— potvarkio 4 straipsnyje bei
4a straipsnio 1 dalyje ir 2 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.
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to ir Tarybos direktyvą 2003/87/
EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/
EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES)
Nr.
920/2010
ir
(ES)
Nr. 1193/2011,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalio
jimo dieną.

10

Tarptautinių kreditų naudojimo
kiekybinės ribos

— Direktyvos
2003/87/EB
11a straipsnyje,
— 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos
reglamente (ES) Nr. 389/2013,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/
EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/
EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES)
Nr.
920/2010
ir
(ES)
Nr. 1193/2011,
— 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos
reglamente (ES) Nr. 1123/2013
dėl teisių naudotis tarptautiniais
kreditais nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalio
jimo dieną.

Tarptautinių kreditų naudojimas iki
2020 m. –1,5 % patikrinto išmestų ter
šalų kiekio.
Tai numatyta:
— potvarkio 55d straipsnyje,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

11

Ataskaitinių metų tonkilometrių
duomenų gavimas

— Direktyvos
2003/87/EB
3e straipsnis,
galiojęs šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

Nedarant poveikio nuostatai toliau,
tonkilometrių duomenys gaunami to
kiu pačiu metu ir tokiu pačiu būdu kaip
taikant ES ATLPS.
Vadovaujantis šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną galiojusiu Potvarkiu dėl ton
kilometrių duomenų, susijusių su or
laivių nuskristais atstumais, gavimo ir
atitinkamų stebėsenos planų rengimo,
iki 2020 m. ataskaitiniai duomenų apie
Šveicarijos aviacijos veiklą rinkimo
metai yra 2018 metai.
Tai numatyta:
— CO2 įstatymo 19a straipsnio 3 ir
4 dalyse,
— Potvarkyje dėl tonkilometrių duo
menų, susijusių su orlaivių nuskris
tais atstumais, gavimo ir atitinka
mų stebėsenos planų rengimo,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

L 318/110

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Esminiai kriterijai

12

Stebėsena ir ataskaitų teikimas
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— Direktyvos
2003/87/EB
14 straipsnis ir IV priedas,
— 2012 m. birželio 21 d. Komisijos
reglamentas (ES) Nr. 601/2012
dėl išmetamųjų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,
— 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas
(ES) 2018/2066 dėl išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,
kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos
reglamentas
(ES)
Nr. 601/2012,

Stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuosta
tos turi būti tokios pat griežtos kaip ES
ATLPS.
Tai numatyta:
— CO2 įstatymo 20 straipsnyje,
— CO2 potvarkio 50–52 straipsniuo
se ir 16 bei 17 prieduose,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

— 2019 m. liepos 18 d. Komisijos
deleguotasis reglamentas (ES)
2019/1603, kuriuo dėl aviacijos
išmetamųjų teršalų stebėsenos,
ataskaitų teikimo ir tikrinimo
priemonių, kurias Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija priėmė siekdama įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, papildoma
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2003/87/EB,
galioję šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

13

Tikrinimas ir akreditavimas

— Direktyvos
2003/87/EB
15 straipsnis ir V priedas,
— 2012 m. birželio 21 d. Komisijos
reglamentas (ES) Nr. 600/2012
dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir
tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,

— 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas
(ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB,
galioję šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną.

Tikrinimo ir akreditavimo nuostatos
turi būti tokios pat griežtos kaip ES
ATLPS.
Tai numatyta:
— 52 straipsnio 4 ir 5 dalyse bei CO2
potvarkio 18 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.
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Administravimas

ATL atsisakymas
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Šveicarijos vardu

Taikomi Direktyvos 2003/87/EB
18a straipsnyje nustatyti kriterijai.
Tuo tikslu pagal Direktyvos
2003/87/EB 25a straipsnį orlaivių
naudotojų administravimo priskyri
mo Šveicarijai ir ES (EEE) valstybėms
narėms atžvilgiu Šveicarija laikoma
administruojančia valstybe nare.

Remiantis šio Susitarimo įsigaliojimo
dieną galiojusiu CO2 potvarkiu, Šveica
rija atsakinga už administravimą tų or
laivių naudotojų, kurie:
— turi galiojančią Šveicarijos išduotą
licenciją oro susisiekimui vykdyti
arba
— pagal susietas ATLPS didžiausią
numatomą jiems priskirtų aviaci
nių išmetamųjų teršalų kiekį išme
tė Šveicarijoje.

Pagal
Direktyvos
2003/87/EB
25a straipsnį ES (EEE) valstybių narių
kompetentingos institucijos atsakin
gos už visas joms priskirtų orlaivių
naudotojų administravimo užduotis,
taip pat ir užduotis, susijusias su Švei
carijos ATLPS (pvz., priimti patikrin
to išmestų teršalų kiekio ataskaitas,
susijusias su ES ir Šveicarijos aviacijos
veikla, paskirstyti, išduoti ir perduoti
ATL, užtikrinti atitiktį ir vykdymą).
Europos Komisija abipusiškai susita
ria su Šveicarijos kompetentingomis
institucijomis viena kitai perduoti
svarbius dokumentus ir informaciją.

Šveicarijos kompetentingos instituci
jos atsakingos už visas Šveicarijai pri
skirtų orlaivių naudotojų administravi
mo užduotis, taip pat ir užduotis,
susijusias su ES ATLPS (pvz., priimti
patikrinto išmestų teršalų kiekio atas
kaitas, susijusias su ES ir Šveicarijos
aviacijos veikla, paskirstyti, išduoti ir
perduoti ATL, užtikrinti atitiktį ir vyk
dymą).
Šveicarijos kompetentingos instituci
jos abipusiškai susitaria su Europos Ko
misija viena kitai perduoti svarbius do
kumentus ir informaciją.

Visų pirma Europos Komisija užtik
rina, kad Šveicarijos administruoja
miems orlaivių naudotojams būtų
perduotas atitinkamas paskirstytinų
nemokamų ES ATL skaičius.
Jei sudaromas dvišalis susitarimas dėl
skrydžių, vykdomų iš oro uosto „Eu
roAirport Basel-Mulhouse-Freiburg“
arba į jį, administravimo, dėl kurio
nereikės keisti Direktyvos 2003/87/
EB, Europos Komisija atitinkamai pa
deda įgyvendinti tokį susitarimą su
sąlyga, kad dėl jo nebus dvigubo skai
čiavimo.

Visų pirma Šveicarijos kompetentin
gos institucijos perduoda ES (EEE) vals
tybių narių administruojamiems orlai
vių
naudotojams
atitinkamą
paskirstytinų nemokamų Šveicarijos
ATL skaičių.
Tai numatyta:
— CO2 įstatymo 39 straipsnio 1a da
lyje,
— CO2 potvarkio 46d straipsnyje ir
14 priede,
galiojusiuose šio Susitarimo įsigalioji
mo dieną.

Vertindamos orlaivių naudotojų ati
tiktį pagal atsisakytų ATL skaičių, ES
(EEE) valstybių narių kompetentin
gos institucijos atsisakytus ATL pir
miausia naudoja ŠESD kiekiui, ku
riam taikoma Šveicarijos ATLPS,
padengti, o likusį atsisakytų ATL skai
čių – ŠESD kiekiui, kuriam taikoma
ES ATLPS, padengti.

Vertindamos orlaivių naudotojų atitik
tį pagal atsisakytų ATL skaičių, Šveica
rijos kompetentingos institucijos atsi
sakytus ATL pirmiausia naudoja ŠESD
kiekiui, kuriam taikoma ES ATLPS, pa
dengti, o likusį atsisakytų ATL skaičių –
ŠESD kiekiui, kuriam taikoma Šveica
rijos ATLPS, padengti.
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16

Teisės aktų vykdymo užtikrinimas

Kiekviena Šalis užtikrina savo ATLPS nuostatų vykdymą, jei orlaivių
naudotojai nevykdo savo įsipareigojimų pagal atitinkamą ATLPS,
nepriklausomai nuo to, ar tą orlaivių naudotoją administruoja ES (EEE), ar
Šveicarijos kompetentinga institucija, jei tą orlaivių naudotoją
administruojančiai valdžios institucijai reikia imtis papildomų veiksmų, kad
užtikrintų teisės aktų vykdymą.

17

Orlaivių naudotojų administracinis
priskyrimas

Remiantis Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsniu, pagal Direktyvos 2003/87/
EB 18a straipsnio 3 dalį Europos Komisijos paskelbtame orlaivių naudotojų
sąraše nurodoma, kuri valstybė, įskaitant Šveicariją, administruoja kiekvieną
orlaivių naudotoją.
Orlaivių naudotojus, kurie bus pirmą kartą priskirti Šveicarijai po to, kai
įsigalios šis Susitarimas, Šveicarija pradeda administruoti po tų metų
balandžio 30 d., tačiau iki rugpjūčio 1 d.
Abi Šalys bendradarbiauja ir dalijasi svarbiais dokumentais ir informacija.
Orlaivių naudotojo priskyrimas neturi jokio poveikio ATLPS taikymui tam
orlaivių naudotojui (t. y. jei orlaivių naudotojui taikoma ES ATLPS, tačiau jį
administruoja Šveicarijos kompetentinga institucija, jo įpareigojimai pagal ES
ATLPS išlieka to paties lygio ir kartu jam taikoma Šveicarijos ATLPS ir vice
versa).

18

Įgyvendinimo procedūros

Pasirašius šį Susitarimą, pagal jo 12, 13 ir 22 straipsnius Jungtinis komitetas
parengia ir priima visas kitas procedūras, kurių reikia darbui ir bendradar
biavimui organizuoti, kad aviacijos sąskaitų turėtojai galėtų naudotis vieno
langelio principu. Tokios procedūros pradedamos taikyti nuo tos pačios
dienos kaip ir šis Susitarimas.

19

Eurokontrolės teikiama pagalba

Aviacijai skirtos šio Susitarimo dalies taikymo tikslu Europos Komisija įtraukia
Šveicariją į Eurokontrolei suteiktus su ES ATLPS susijusius įgaliojimus.

C. Registrams taikomi esminiai kriterijai
Kiekvienos Šalies ATLPS turi turėti registrą ir sandorių žurnalą, atitinkančius toliau išdėstytus esminius kriterijus, susijusius
su saugumo mechanizmais bei procedūromis ir sąskaitų atidarymu ir valdymu:
Saugumo mechanizmų ir procedūrų esminiai kriterijai
Registruose ir sandorių žurnaluose turi būti apsaugotas sistemoje saugomų duomenų konfidencialumas, vientisumas,
prieinamumas ir autentiškumas. Tuo tikslu Šalys įgyvendina toliau nurodytus saugumo mechanizmus.
Esminiai kriterijai

Visiems naudotojams, norintiems prieiti prie sąskaitų, taikomas dviejų veiksnių tapatumo nustatymo mechanizmas.
Tiek sandoriui inicijuoti, tiek jam patvirtinti turi būti taikomas sandorio pasirašymo mechanizmas. Patvirtinimo kodas
naudotojams turi būti siunčiamas atskiru duomenų perdavimo kanalu.
Visas toliau nurodytas operacijas inicijuoja vienas asmuo, o tvirtina – kitas (4 akių principas):
— visas administratoriaus atliekamas operacijas, nebent būtų taikomos STS nustatytos išimtys,
— visus vienetų perdavimus, nebent tai būtų pagrįsta kitos tokį patį saugumo lygį užtikrinančios priemonės taikymu.
Turi būti įdiegta pranešimo sistema, išsiunčianti pranešimą naudotojams, kad atliekamos operacijos su jų sąskaitomis ir jose
esančiais vienetais.
Visiems naudotojams taikoma bent 24 valandų delsa nuo sandorio inicijavimo iki jo įvykdymo, kad per tą laiką būtų galima
gauti informaciją ir sustabdyti bet kokį įtariamą neteisėtą perdavimą.
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Esminiai kriterijai

Šveicarijos administratorius ir Sąjungos vyriausiasis administratorius imasi veiksmų, kad informuotų naudotojus apie jų
atsakomybę, susijusią su jų sistemų (pvz., asmeninio kompiuterio, tinklo) saugumu, duomenų tvarkymu ir (arba) naršymu
internete.
2020 m. išmestam ŠESD kiekiui padengti tinka tik 2013–2020 m. laikotarpiu suteikti ATL.
Sąskaitų atidarymo ir tvarkymo esminiai kriterijai
Esminiai kriterijai
Veiklos vykdytojo sąskaitos arba vykdytojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitos atidarymas
Prašymą atidaryti veiklos vykdytojo sąskaitą arba vykdytojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitą veiklos vykdytojas arba
kompetentinga institucija adresuoja nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui). Prašyme
turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad būtų galima identifikuoti ATLPS įrenginį, ir pateikiamas įrenginio
identifikacinis numeris.
Orlaivių naudotojo sąskaitos arba orlaivių naudotojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitos atidarymas
Kiekvienas orlaivių naudotojas, kuriam taikoma Šveicarijos ATLPS ir (arba) ES ATLPS, turi turėti vieną orlaivių naudotojo
sąskaitą arba orlaivių naudotojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitą. Orlaivių naudotojų, kuriuos administruoja Šveicarijos
kompetentinga institucija, sąskaitos turi būti Šveicarijos registre. Prašymą orlaivių naudotojas arba orlaivių naudotojo
įgaliotasis atstovas adresuoja nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui) per 30 darbo
dienų nuo orlaivių naudotojo stebėsenos plano patvirtinimo arba jo perdavimo iš ES (EEE) valstybės narės Šveicarijos
institucijų žinion. Prašyme nurodomas (-i) unikalus (-ūs) prašymo teikėjo eksploatuojamo (-ų) ir į Šveicarijos ATLPS ir (arba)
ES ATLPS taikymo sritį patenkančio (-ių) orlaivio (-ių) kodas (-ai).
Asmens sąskaitos arba asmens apyvartinių taršos leidimų sąskaitos atidarymas
Prašymas atidaryti asmens sąskaitą arba asmens apyvartinių taršos leidimų sąskaitą adresuojamas nacionaliniam
administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui). Prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad būtų
galima nustatyti sąskaitos turėtojo arba prašymo teikėjo tapatybę, taigi bent tokia informacija:
— fizinio asmens atveju – asmens tapatybės įrodymas ir kontaktiniai duomenys
— juridinio asmens atveju:
— įrašo komerciniame registre kopija arba
— juridinio asmens įsteigimo dokumentai ir dokumentas, liudijantis juridinio asmens registraciją;
— informacija apie fizinio asmens, arba – juridinio asmens atveju – jo direktorių teistumą.
Įgaliotieji (sąskaitos turėtojo) atstovai
Kiekvienai sąskaitai būsimas sąskaitos turėtojas priskiria bent vieną įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą. Įgaliotieji (sąskaitos
turėtojo) atstovai sąskaitos turėtojo vardu inicijuoja sandorius ir kitus veiksmus. Skiriant įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo)
atstovą apie jį pateikiama tokia informacija:
— vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys,
— tapatybės dokumentas,
— informacija apie teistumą.
Dokumentų tikrinimas
Visos dokumentų kopijos, pateiktos kaip įrodymai teikiant prašymą atidaryti asmens sąskaitą arba asmens apyvartinių
taršos leidimų sąskaitą ar paskirti sąskaitos turėtojo įgaliotąjį atstovą, turi būti patvirtintos tikros kopijos. Jei dokumentai
išduoti kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje reikia pateikti jų kopijas, kopijos taip pat turi būti legalizuotos. Patvirtinimo
arba atitinkamai legalizacijos data turi būti ne ankstesnė kaip trys mėnesiai iki prašymo pateikimo dienos.
Atsisakymas atidaryti arba atnaujinti sąskaitą arba paskirti įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą
Nacionalinis administratorius (Šveicarijoje – Federalinis aplinkos biuras) gali atsisakyti atidaryti arba atnaujinti sąskaitą arba
paskirti įgaliotąjį (sąskaitos turėtojo) atstovą, jei toks atsisakymas yra pamatuotas ir pagrįstas. Atsisakymas turi būti
pagrįstas bent vienu iš šių motyvų:
— pateikta informacija arba dokumentai yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba suklastoti,
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— vyksta tyrimas dėl potencialaus atstovo sukčiavimo, susijusio su ATL arba Kioto vienetais, pinigų plovimo, teroristų
finansavimo ar kokio kito sunkaus nusikaltimo, kurį vykdant gali būti pasinaudota sąskaita, arba jei jis per pastaruosius
penkerius metus buvo nuteistas už minėtą veiką,
— tam yra priežasčių, nustatytų nacionalinėje arba Sąjungos teisėje.
Reguliari sąskaitos informacijos peržiūra
Sąskaitų turėtojai nedelsdami nacionaliniam administratoriui (Šveicarijoje – Federaliniam aplinkos biurui) praneša apie
visus sąskaitos arba naudotojo duomenų pasikeitimus ir laiku pateikti už informacijos atnaujinimo patvirtinimą atsakingo
nacionalinio administratoriaus prašomą pagrindžiamąją informaciją.
Bent kas trejus metus nacionalinis administratorius įvertina, ar su sąskaita susijusi informacija tebėra išsami, nepasenusi,
tiksli ir teisinga, ir pareikalauja, kad sąskaitos turėtojas praneštų apie bet kokius jos pasikeitimus.
Laikinas prieigos prie sąskaitos sustabdymas
Jei pažeidžiama bet kuri šio Susitarimo 3 straipsnio nuostata dėl registrų arba vyksta tyrimas dėl galimo šių nuostatų
pažeidimo, prieiga prie sąskaitų gali būti laikinai sustabdyta.
Konfidencialumas ir informacijos atskleidimas
Informacija apie visose sąskaitose laikomus vienetus, visus sandorius, sąskaitose laikomų, atliekant sandorį pervestų, ESSŽ
arba SSTL, Sąjungos registre, Šveicarijos registre ir bet kokiame kitame Kioto protokolo registre laikomų ATL unikalūs
identifikavimo kodai bei Kioto vienetų serijos numerio unikalios skaitmeninės vertės, laikoma konfidencialia.
Ši konfidenciali informacija gali būti pateikiama atitinkamiems viešiesiems subjektams, gavus jų prašymą, kuriuo siekiama
teisėtų tikslų ir kuris yra pagrįstas, būtinas ir proporcingas (dėl tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo, mokesčių
administravimo, vykdymo užtikrinimo, audito ir finansų priežiūros siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui,
teroristų finansavimui, kitiems sunkiems nusikaltimams, manipuliavimui rinka ar kitiems Sąjungos ar EEE valstybės narės
ar Šveicarijos nacionalinės teisės pažeidimams bei su jais kovoti ir užtikrinti tinkamą ES ATLPS ir Šveicarijos ATLPS
veikimą).

D. Aukcionų platformų ir aukcionų veiklos esminiai kriterijai
Subjektai, vykdantys ATL aukcionus Šalių apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemose, turi atitikti toliau išdėstytus
esminius kriterijus ir pagal juos vykdyti aukcionus:
Esminiai kriterijai

1

Aukcionus vykdantis subjektas atrenkamas taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas, proporcingumas, lygios sąlygos,
nediskriminavimas ir įvairių potencialių aukcionų platformų konkurencija, remiantis Sąjungos ar nacionaline
viešojo pirkimo teise.

2

Aukcionus vykdantis subjektas turi turėti leidimą užsiimti tokia veikla ir užtikrinti reikiamas jų operacijų apsaugos
priemones; tos apsaugos priemonės yra, be kita ko, priemonės galimoms neigiamoms interesų konflikto
pasekmėms ir rinkai kylančiai rizikai nustatyti ir valdyti, tai – skaidrios ir veikti savo nuožiūra neleidžiančios
taisyklės ir procedūros, skirtos sąžiningam ir tinkamam aukcionų vykdymui užtikrinti, ir pakankami finansiniai
ištekliai, leidžiantys tinkamai vykdyti veiklą.

3

Dalyvavimui aukcionuose turi būti keliami minimalieji tinkamo klientų patikrinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti,
kad dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos veikimui.

4

Aukcionų procesas, ypač aukcionų laikas, seka ir numatytas parduoti ATL skaičius, turi būti nuspėjamas.
Pagrindiniai pardavimo aukcione metodo elementai, įskaitant pardavimo tvarkaraštį, datas ir numatomą parduoti
ATL skaičių, skelbiami aukcioną vykdančio subjekto interneto svetainėje likus ne mažiau kaip mėnesiui iki
aukciono pradžios. Apie visus reikšmingus pakeitimus taip pat turi būti pranešama kuo anksčiau.
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Esminiai kriterijai

5

Vykdant ATL aukcionus turi būti siekiama padaryti kuo mažesnį poveikį kiekvienos Šalies ATLPS. Už aukcionus
atsakingas subjektas turi užtikrinti, kad pardavimo aukcione laikotarpiu galutinės aukciono kainos smarkiai
nesiskirtų nuo atitinkamų ATL kainų antrinėje rinkoje – tokia situacija rodytų, kad aukcionai veikia netinkamai.
Rinkos priežiūros funkcijas atliekančios kompetentingos institucijos turėtų būti informuotos apie ankstesniame
sakinyje nurodyto nuokrypio nustatymo metodiką.

6

Visa su aukcionais susijusi nekonfidenciali informacija, įskaitant visus teisės aktus, gaires ir formas, turi būti
skelbiama atvirai ir skaidriai. Kiekvieno aukciono rezultatai ir susijusi nekonfidenciali informacija turi būti
paskelbiami kuo greičiau. Aukcionų rezultatų ataskaitos skelbiamos bent kartą per metus.

7

ATL pardavimui aukcionuose turi būti taikomos atitinkamos taisyklės ir procedūros, kad būtų sumažinta
piktnaudžiavimo rinka nekonkurencingu elgesiu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo per aukcionus rizika.
Tokios taisyklės ir procedūros turi būti, kiek įmanoma, ne mažiau griežtos nei tos, kurios taikomos finansų
rinkoms pagal Šalių atitinkamus teisinius režimus. Visų pirma, aukcionus vykdantis subjektas turi būti atsakingas
už tai, kad būtų įdiegtos priemonės, procedūros ir procesai, užtikrinantys aukcionų vientisumą. Be to, jis turi
stebėti rinkos dalyvių elgesį ir, pastebėjęs nekonkurencingą elgesį, piktnaudžiavimą rinka, pinigų plovimą ar
teroristų finansavimą, apie tai pranešti kompetentingoms valdžios institucijoms.

8

Kompetentingos institucijos turi tinkamai prižiūrėti aukcionus vykdantį subjektą ir ATL pardavimą aukcionuose.
Paskirtosios kompetentingos institucijos turi turėti reikiamą teisinę kompetenciją ir technines priemones, kad
galėtų prižiūrėti:
— aukcionų platformų veiklos vykdytojų organizaciją ir elgesį,
— klientų vardu veikiančių profesionalių tarpininkų organizaciją ir elgesį,
— rinkos dalyvių elgesį ir sandorius, kad galėtų užkirsti kelią prekybai pasinaudojant viešai neatskleista informacija
ir manipuliavimui rinka,
— rinkos dalyvių sandorius, kad galėtų užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
Kiek įmanoma, priežiūra turi būti ne mažiau griežta nei ta, kuri taikoma finansų rinkoms pagal Šalių atitinkamus
teisinius režimus.

Šveicarija turi pasistengti, kad jos ATL aukcionus rengtų privatus subjektas pagal jos viešojo pirkimo taisykles.
Iki bus sudaryta sutartis su tokiu subjektu, ir jei aukcionuose numatomas parduoti ATL skaičius bus mažesnis už nustatytą
slenkstinę vertę, Šveicarija gali toliau naudotis dabartine aukcionų rengimo tvarka, pagal kurią aukcionus rengia Federalinis
aplinkos biuras, laikydamasi šių sąlygų:
1. nustatoma slenkstinė vertė – 1 000 000 ATL, įskaitant aukcione numatomus parduoti aviacijos veiklos ATL;
2. taikomi 1–8 esminiai kriterijai, išskyrus 1 ir 2 kriterijus, o 5 kriterijaus paskutinis sakinys ir 7 bei 8 kriterijai
Federaliniam aplinkos biurui taikomi tik tiek, kiek įmanoma.
3 esminis kriterijus taikomas kartu su šia nuostata: visiems EEE subjektams, kurie turi leidimą teikti pasiūlymus Sąjungos
aukcionuose, garantuojamas leidimas teikti pasiūlymus Šveicarijos ATL aukcionuose pagal aukcionų tvarką, galiojusią
sudarant šį Susitarimą.
Šveicarija gali suteikti įgaliojimus EEE įsisteigusiems aukcionus vykdantiems subjektams.
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II PRIEDAS
SUSIEJIMO TECHNINIAI STANDARTAI

Siekiant praktiškai susieti ES ATLPS ir Šveicarijos ATLPS, 2020 m. gegužės mėn. arba kuo anksčiau po šios datos
pradedamas taikyti laikinas sprendimas. Šalys bendradarbiauja siekdamos kuo anksčiau pakeisti šį laikiną sprendimą
nuolatine registro jungtimi.
Susiejimo techniniuose standartuose (STS) turi būti išsamiau nustatyti šie aspektai:
— ryšio jungties architektūra,
— duomenų perdavimo saugumas,
— funkcijų sąrašas (sandoriai, suderinimas…),
— tinklo paslaugų apibrėžtis,
— duomenų registravimo reikalavimai,
— eksploataciniai aspektai (pagalbos tarnyba, pagalbos paslaugos),
— ryšio aktyvavimo planas ir bandymo procedūra,
— saugumo bandymo procedūra.
STS turi būti nurodyta, kad administratoriai turi imtis visų pagrįstų žingsnių, kad užtikrintų SSTL, ESSŽ ir jungties veikimą
24 valandas per parą 7 dienas per savaitę ir kad SSTL, ESSŽ ir jungties veikimo trikdžiai būtų kuo mažesni.
STS turi būti nurodyta, kad SSTL ir ESSŽ ryšys palaikomas saugiai keičiantis saityno paslaugų žinutėmis ir yra grindžiamas
šiomis technologijomis (1):
— saityno paslaugomis, kurioms naudojamas paprastosios kreipties į objektus (SOAP) arba lygiavertis protokolas,
— aparatine įranga grindžiamu virtualiuoju privačiuoju tinklu (VPN),
— XML kalba (angl. Extensible Markup Language),
— skaitmeniniu parašu ir
— tinklo laiko protokolais.
STS nustatomi papildomi Šveicarijos registro, SSTL, Sąjungos registro ir ESSŽ saugumo reikalavimai ir jie dokumentuojame
saugumo valdymo plane. Visų pirma STS nurodoma, kad:
— jei įtariama, kad Šveicarijos registro, SSTL, Sąjungos registro ar ESSŽ saugumui buvo pakenkta, abi Šalys nedelsdamos
viena kitą apie tai informuoja ir sustabdo SSTL ir ESSŽ jungties veikimą,
— Šalys įsipareigoja saugumo pažeidimo atveju nedelsdamos tarpusavyje dalytis informacija. Per 24 valandas nuo
saugumo pažeidimo Šveicarijos registro administratorius ir Sąjungos vyriausiasis administratorius apsikeičia ataskaita,
kurioje pateikiama kuo daugiau techninės informacijos (data, priežastis, poveikis, taisomosios priemonės) apie
incidentą.
Prieš užmezgant ryšį tarp SSTL ir ESSŽ, taip pat jei diegiama nauja SSTL arba ESSŽ versija ar laida, turi būti užbaigta STS
išdėstyta saugumo bandymo procedūra.
STS, be darbinės aplinkos, turi būti numatytos dar dvi bandomosios aplinkos: kūrėjų bandomoji aplinka ir priėmimo
aplinka.
Per Šveicarijos registro administratorių ir Sąjungos vyriausiąjį administratorių Šalys turi pateikti įrodymus, kad per
pastaruosius dvylika mėnesių buvo atliktas nepriklausomas jų sistemų saugumo įvertinimas pagal STS nustatytus saugumo
reikalavimus. Pagal STS nustatytus saugumo reikalavimus programinės įrangos visos svarbios naujos laidos turi būti
išbandytos saugumo, visų pirma skverbties, bandymu. Skverbties bandymą turi atlikti ne programinės įrangos kūrėjas ar
programinės įrangos kūrėjo subrangovas.
_____________
(1) Šios technologijos šiuo metu naudojamos ryšiui tarp Sąjungos registro ir Tarptautinio sandorių žurnalo, taip pat ryšiui
tarp Šveicarijos registro ir Tarptautinio sandorių žurnalo užmegzti.
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TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/2107
2019 m. lapkričio 28 d.
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos
organizacijos taryboje, dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo (Supaprastinimas)
9 skyriaus peržiūros, susijusios su keleivio duomenų įrašo duomenų standartais ir rekomenduojama
praktika

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnio 2 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą kartu
su 218 straipsnio 9 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

1947 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija (toliau – Čikagos konvencija), kuria
reguliuojamas tarptautinis oro susisiekimas. Ja įsteigta Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

(2)

Sąjungos valstybės narės yra Čikagos konvencijos susitariančiosios valstybės ir ICAO valstybės narės, o tam tikruose
ICAO organuose, įskaitant asamblėją ir kitas technines institucijas, Sąjunga turi stebėtojo statusą;

(3)

pagal Čikagos konvencijos 54 straipsnio l punktą ICAO taryba turi patvirtinti tarptautinius standartus ir
rekomenduojamą praktiką (SRP);

(4)

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba 2017 m. gruodžio 21 d. rezoliucijoje 2396 (2017) (JT ST rezoliucija 2396
(2017)) nusprendė, kad JT valstybės narės turi plėtoti pajėgumus rinkti, tvarkyti ir analizuoti, laikydamosi ICAO
standartų ir rekomenduojamos praktikos, keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenis ir užtikrinti, kad PNR duomenis
naudotų ir jais dalytųsi visos jų kompetentingos nacionalinės institucijos, užtikrindamos visapusišką pagarbą
žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, teroristinių nusikaltimų ir susijusių kelionių prevencijos, nustatymo ir
tyrimo tikslais;

(5)

JT ST rezoliucijoje 2396 (2017) ICAO taip pat raginama bendradarbiauti su JT valstybėmis narėmis siekiant nustatyti
PNR duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir apsaugos standartus;

(6)

PNR standartai ir rekomenduojama praktika nustatyti Čikagos konvencijos 9 priedo (Supaprastinimas) 9 skyriaus A
ir D dalyse. Tuos standartus ir rekomenduojamą praktiką papildo papildomos gairės, visų pirma ICAO dokumentas
Nr. 9944, kuriuo nustatomos gairės dėl PNR duomenų;

(7)

2019 m. kovo mėn. ICAO Oro transporto komitetas įsteigė darbo grupę, sudarytą iš ICAO valstybių narių,
dalyvaujančių Supaprastinimo darbo grupės veikloje, ekspertų, kad ji, vadovaudamasi JT ST rezoliucija 2396
(2017), svarstytų pasiūlymus dėl naujų SRP, susijusių su PNR duomenų rinkimu, naudojimu, tvarkymu ir apsauga
(toliau – darbo grupė). Kai kurios Sąjungos valstybės narės atstovaujamos darbo grupėje. Komisija dalyvauja darbo
grupės veikloje stebėtojos teisėmis;

(8)

40-oji ICAO asamblėjos sesija įvyko 2019 m. rugsėjo 24 d.–spalio 4 d. ICAO asamblėjos rezultatais bus remiamasi
nustatant ICAO politinę kryptį per ateinančius metus, be kita ko, numatant galimybę patvirtinti naujus standartus ir
rekomenduojamą praktiką dėl PNR;

(9)

2019 m. rugsėjo 16 d. Taryba patvirtino informacinį dokumentą „PNR duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir
apsaugos standartai ir principai“, kuris pateiktas 40-ajai ICAO asamblėjos sesijai (toliau – informacinis
dokumentas). Informacinį dokumentą ICAO asamblėjai Sąjungos bei jos valstybių narių ir kitų Europos civilinės
aviacijos konferencijos valstybių narių vardu pateikė Suomija;
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(10)

informaciniame dokumente išdėstyta Sąjungos pozicija dėl atitikties pagrindiniams principams, kuri padėtų
užtikrinti, kad tvarkant PNR duomenis kovos su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais tikslais būtų laikomasi
konstitucinių ir reguliavimo reikalavimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis į privatumą ir duomenų apsaugą.
ICAO raginama įtraukti tokius principus į bet kokius būsimus PNR standartus ir į ICAO persvarstytas gaires dėl PNR
duomenų (dokumentas Nr. 9944);

(11)

Sąjunga priėmė bendras taisykles dėl PNR duomenų Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 (1),
kurios taikymo sritis iš esmės sutampa su sritimi, kuriai turi būti taikomi numatomi nauji SRP. Direktyva (ES)
2016/681 visų pirma apima išsamų rinkinį taisyklių, kuriomis siekiama apsaugoti pagrindines teises į privatumą ir
asmens duomenų apsaugą oro vežėjams perduodant PNR duomenis valstybėms narėms teroristinių nusikaltimų ir
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais;

(12)

šiuo metu galioja du tarptautiniai susitarimai tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, t. y. Australijos (2) ir Jungtinių Amerikos
Valstijų (3), dėl PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo. 2017 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
pateikė nuomonę dėl numatomo Sąjungos ir Kanados susitarimo, pasirašyto 2014 m. birželio 25 d. (4) (toliau –
Nuomonė 1/15);

(13)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICAO taryboje, nes visi būsimi PNR duomenų
srities SRP, visų pirma Čikagos konvencijos 9 priedo (Supaprastinimas) 9 skyriaus pakeitimai, labai paveiks
Sąjungos teisės aktų, visų pirma Direktyvos (ES) 2016/681 ir galiojančių tarptautinių susitarimų dėl PNR duomenų,
turinį. Laikydamosi lojalaus bendradarbiavimo pareigos, Sąjungos valstybės narės turi ginti šią poziciją visoje ICAO
veikloje, susijusioje su SRP rengimu;

(14)

priede išdėstyta Sąjungos pozicija yra nustatyta vadovaujantis taikytina Sąjungos teisine sistema duomenų apsaugos ir
PNR duomenų srityje, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (5), Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva (ES) 2016/680 (6) ir Direktyva (ES) 2016/681, taip pat Sutartimi ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartija, kaip išaiškinta atitinkamoje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, visų pirma Nuomonėje 1/15;

(15)

Sąjungos poziciją turėtų kartu pareikšti jos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės;

(16)

Jungtinei Karalystei ir Airijai Direktyva (ES) 2016/681 yra privaloma ir todėl jos dalyvauja priimant šį sprendimą;

(17)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos
pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

(1) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų
naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon
atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132).
(2) OL L 186, 2012 7 14, p. 4.
(3) OL L 215, 2012 8 11, p. 5.
(4) 2017 m. liepos 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) nuomonė 1/15, ECLI:EU:C:2017:592.
(5) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(6) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms
institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/
TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taryboje, dėl Tarptautinės
civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo (Supaprastinimas) 9 skyriaus peržiūros, susijusios su keleivio duomenų įrašo
duomenų standartais ir rekomenduojama praktika, išdėstyta šio sprendimo priede.
2 straipsnis
1 straipsnyje nurodytą poziciją kartu pareiškia Sąjungos valstybės narės, kurios yra ICAO tarybos narės.
3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 28 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
T. HARAKKA
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PRIEDAS

POZICIJA, KURIOS EUROPOS SĄJUNGOS VARDU TURI BŪTI LAIKOMASI TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS
ORGANIZACIJOS TARYBOJE, DĖL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS KONVENCIJOS 9 PRIEDO
(SUPAPRASTINIMAS) 9 SKYRIAUS PERŽIŪROS, SUSIJUSIOS SU KELEIVIO DUOMENŲ ĮRAŠO DUOMENŲ
STANDARTAIS IR REKOMENDUOJAMA PRAKTIKA

Bendrieji principai
Vykdydamos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) veiklą, susijusią su Čikagos konvencijos 9 priedo
(Supaprastinimas) 9 skyriaus peržiūra siekiant nustatyti keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų standartus ir
rekomenduojamą praktiką (SRP), Sąjungos valstybės narės, veikdamos kartu Sąjungos interesų labui:
a) veikia laikydamosi tikslų, kurių Sąjunga siekia savo PNR politikos srityje, visų pirma – užtikrinti saugumą, apsaugoti
žmonių gyvybę ir užtikrinti jų saugumą, taip pat užtikrinti visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms, visų pirma
teisėms į privatumą ir asmens duomenų apsaugą;
b) visose ICAO valstybėse narėse didina informuotumą apie Sąjungos PNR duomenų perdavimo standartus ir principus,
kaip nustatyta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje;
c) skatina plėtoti pagrindines teises gerbiančius daugiašalius sprendimus, susijusius su oro linijų bendrovių PNR duomenų
perdavimu teisėsaugos institucijoms, siekdamos užtikrinti teisinį tikrumą bei pagarbą pagrindinėms teisėms ir
supaprastinti oro vežėjams nustatytas pareigas;
d) skatina ICAO valstybes nares keistis PNR duomenimis ir tų duomenų tvarkymo rezultatais, kai tai būtina teroristinių
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn
tikslais, užtikrindamos visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms;
e) toliau remia ICAO rengiamus PNR duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir apsaugos standartus, laikydamosi JT ST
rezoliucijos 2396 (2017);
f) visose ICAO valstybėse narėse toliau skatina plėtoti pajėgumus rinkti, tvarkyti ir analizuoti, laikantis ICAO standartų ir
rekomenduojamos praktikos, PNR duomenis ir užtikrinti, kad PNR duomenis naudotų ir jais dalytųsi visos ICAO
valstybių narių kompetentingos nacionalinės institucijos, užtikrindamos visapusišką pagarbą žmogaus teisėms ir
pagrindinėms laisvėms, kaip reikalaujama JT ST rezoliucijoje 2396 (2017);
g) kaip bendrąją informaciją naudoja informacinį dokumentą „PNR duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir apsaugos
standartai ir principai“ (Dokumentas A40-WP/530), kurį 40-ajai ICAO asamblėjos sesijai Europos Sąjungos bei jos
valstybių narių ir kitų Europos civilinės aviacijos konferencijos valstybių narių vardu pateikė Suomija;
h) skatina kurti aplinką, kurioje tarptautinis oro susisiekimas galėtų būti plėtojamas atviroje ir liberalizuotoje pasaulinėje
rinkoje ir tolesnė jo plėtra nedarytų neigiamo poveikio saugumui, kartu užtikrindamos, kad būtų įdiegtos atitinkamos
apsaugos priemonės.

Gairės
Sąjungos valstybės narės, bendrai veikdamos Sąjungos interesų labui, remia toliau nurodytų standartų ir principų įtraukimą
į visus būsimus ICAO SRP, susijusius su PNR duomenimis.
1. PNR duomenų perdavimo sąlygos
a) Perdavimo būdas. Siekiant apsaugoti asmens duomenis, kurie yra oro vežėjų sistemose, ir užtikrinti, kad jie išlaikytų
tų sistemų kontrolę, duomenys turėtų būti perduodami naudojant vien tik duomenų eksporto sistemą.
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b) Perdavimo protokolai. Turėtų būti skatinama PNR duomenis perduoti naudojant tinkamus, saugius ir atvirus
standartinius protokolus, kurie įtraukti į tarptautiniu mastu pripažintus pavyzdinius protokolus, kad būtų galima
laipsniškai plėsti jų naudojimą ir galiausiai jais pakeisti nuosavybinius standartus.
c) Duomenų perdavimo dažnumas. PNR duomenų perdavimo dažnumas ir laikas neturėtų sudaryti nepagrįstos naštos
oro vežėjams ir neturėtų viršyti to, kas tikrai būtina teisėsaugos ir sienų apsaugos tikslais kovojant su terorizmu ir
sunkiais nusikaltimais.
d) Oro vežėjams nenustatoma pareiga rinkti papildomus duomenis. Oro vežėjų neturėtų būti reikalaujama rinkti
papildomų PNR duomenų, be jau renkamų duomenų, arba rinkti tam tikrų rūšių duomenis, o tik perduoti vykdant
jų veiklą jau renkamus duomenis.
2. PNR duomenų tvarkymo sąlygos
a) Perdavimo ir tvarkymo laikas. Atsižvelgiant į deramas susijusių asmenų privatumo apsaugos garantijas, PNR
duomenys gali būti pateikiami likus pakankamai laiko iki skrydžio atvykimo ar išvykimo, kad institucijos turėtų
daugiau laiko duomenims tvarkyti ir analizuoti, taip pat prireikus imtis veiksmų.
b) duomenų bazėse. Institucijos PNR duomenis turėtų tvarkyti vadovaudamosi įrodymais pagrįstais kriterijais ir atlikti
paieškas duomenų bazėse, kurios yra svarbios kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais.
3. Asmens duomenų apsauga
a) Duomenų tvarkymo teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas. Reikia nustatyti teisėtą asmens duomenų tvarkymo
pagrindą, kad asmenys būtų informuojami apie pavojus, apsaugos priemones ir teises, susijusias su jų asmens
duomenų tvarkymu, taip pat apie tai, kaip naudotis su duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis.
b) Tikslo apribojimas. PNR duomenų, kuriuos gali naudoti institucijos, naudojimo tikslai turėtų būti aiškiai nustatyti ir
neturėtų būti platesni nei būtina atsižvelgiant į tikslus, kuriuos reikia pasiekti, ypač teisėsaugos ir sienų apsaugos
tikslais kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais.
c) PNR duomenų aprėptis. Oro transporto bendrovių perduotinų PNR duomenų elementai turėtų būti aiškiai nustatyti
ir išsamiai išvardyti. Šis sąrašas turėtų būti standartizuotas siekiant užtikrinti, kad tokių duomenų būtų kuo mažiau
ir kad nebūtų tvarkomi neskelbtini duomenys, įskaitant duomenis, atskleidžiančius asmens rasinę ar etninę kilmę,
politines pažiūras arba religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinį gyvenimą
ar seksualinę orientaciją.
d) PNR duomenų naudojimas. Tolesnis PNR duomenų tvarkymas turėtų apsiriboti tik pirminio perdavimo tikslais,
remiantis objektyviais kriterijais ir laikantis esminių ir procedūrinių sąlygų, atitinkančių asmens duomenų
perdavimui taikomus reikalavimus.
e) Automatizuotas PNR duomenų tvarkymas. Automatizuotas duomenų tvarkymas turėtų būti grindžiamas
objektyviais, nediskriminaciniais ir patikimais iš anksto nustatytais kriterijais ir neturėtų būti vienintelis pagrindas
priimti sprendimus, dėl kurių asmeniui kyla neigiamų teisinių pasekmių arba kurie jam daro didelį poveikį.
f) Duomenų saugojimas. PNR duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti apribotas ir jo trukmė neturėtų būti ilgesnė
nei būtina siekiant pirminio tikslo. Duomenų ištrynimas turėtų būti užtikrinamas pagal kilmės šalies teisinius
reikalavimus. Duomenų saugojimo laikotarpio pabaigoje PNR duomenys turėtų būti ištrinti arba anonimizuoti.
g) PNR duomenų atskleidimas įgaliotoms institucijoms. Tolesnis PNR duomenų atskleidimas kitoms tos pačios
valstybės arba kitos ICAO valstybės narės valdžios institucijoms galimas atskirai vertinant kiekvieną konkretų atvejį
ir tik tuo atveju, jei gaunančioji institucija vykdo funkcijas, susijusias su kova su terorizmu ar sunkiais
tarpvalstybiniais nusikaltimais, ir užtikrina tokią pačią apsaugą, kokią teikia informaciją atskleidžianti institucija.
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h) Duomenų saugumas. Turi būti imtasi tinkamų priemonių PNR duomenų saugumui, konfidencialumui ir vientisumui
apsaugoti.
i) Skaidrumas ir informavimas. Asmenims, kuriems taikomi būtini ir proporcingi apribojimai, turėtų būti pranešama
apie jų PNR duomenų tvarkymą, taip pat jie turėtų būti informuojami apie jų turimas teises ir teisių gynimo
priemones.
j) Prieiga, taisymas ir ištrynimas. Asmenims, kuriems taikomi būtini ir proporcingi apribojimai, turėtų būti suteikta
teisė gauti prieigą prie jų PNR duomenų ir teisė juos ištaisyti.
k) Teisių gynimo priemonės. Asmenys, manantys, kad jų teisės į privatumą ir duomenų apsaugą buvo pažeistos, turėtų
turėti teisę į veiksmingas administracines ir teismines teisių gynimo priemones.
l) Priežiūra ir atskaitomybė. PNR duomenis naudojančios institucijos turėtų būti atskaitingos nepriklausomai valdžios
institucijai, kuriai suteikti veiksmingi tyrimo ir vykdymo įgaliojimai ir kuri turėtų galėti atlikti savo užduotis be
jokios įtakos, visų pirma iš teisėsaugos institucijų, ir būti jos prižiūrimos.
4. Teisėsaugos institucijų dalijimasis PNR informacija
a) Dalijimosi informacija skatinimas. Siekiant pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą terorizmo ir sunkių nusikaltimų
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, reikėtų skatinti skirtingų
ICAO valstybių narių teisėsaugos institucijas kiekvienu konkrečiu atveju keistis PNR duomenimis.
b) Keitimosi informacija saugumas. Informacija turėtų būti keičiamasi tinkamais kanalais, užtikrinant tinkamą
duomenų saugumą ir visapusiškai laikantis tarptautinių ir nacionalinių asmens duomenų apsaugos teisės sistemų.
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/2108
2019 m. gruodžio 9 d.
kuriuo remiamas biologinės saugos ir saugumo stiprinimas Lotynų Amerikoje 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 III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių sąrašas. Tokių priemonių reikia imtis tiek Sąjungoje,
tiek 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 dalydamasi su jomis 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 rezoliucija 1540 (2004) visoms
valstybėms nustatyti saistantys įpareigojimai ir tais įpareigojimais siekiama užkirsti kelią nevalstybiniams
subjektams įsigyti tokių ginklų ir su jais susijusių medžiagų bei atgrasyti juos nuo tokio įsigijimo. JT ST taip pat
nusprendė, kad visos valstybės turi imtis veiksmingų priemonių ir užtikrinti jų vykdymą, kad nustatytų vidaus
kontrolę siekiant užkirsti kelią branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių
platinimui, be kita ko, nustatydamos 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, visų pirma su Amerikos valstybių organizacija (OAS);

(5)

savo 2018 m. gegužės 24 d. pristatytoje nusiginklavimo darbotvarkėje „Mūsų bendros ateities užtikrinimas“
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pabrėžė, kad „turime toliau stiprinti savo institucijas, kad galėtume užtikrinti
bet kokio biologinių ginklų naudojimo prevenciją, be kita ko, stiprindami Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos
įgyvendinimą, ir užtikrinti, kad tuo atveju, jei prevencija būtų nesėkminga, galėtume tinkamai reaguoti“, ir kad
reikia „prisidėti prie sistemos, kuria užtikrinamas koordinuotas tarptautinis atsakas į biologinių ginklų naudojimą,
kūrimo“;

(6)

2019 m. sausio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/97 (2) dėl paramos Biologinių ir toksinių ginklų
konvencijos (BTWC) įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją;

(7)

siekdama stiprinti bendrą biologinę saugą ir saugumą Lotynų Amerikoje, OAS parengė du pasiūlymų projektus;

(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) 2019 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/97 dėl paramos Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos įgyvendinimui,
atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 19, 2019 1 22, p. 11).
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(8)

OAS / Amerikos valstybių Kovos su terorizmu komiteto (CICTE) sekretoriatui turėtų būti patikėta administruoti ir
valdyti pagal šį sprendimą vykdytinus projektus;

(9)

OAS / CICTE sekretoriatas turėtų užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis
organizacijomis 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. OAS / CICTE sekretoriatas taip pat turėtų užtikrinti remiantis
šiuo sprendimu vykdytų projektų papildomumą ir sinergiją su atitinkamais Lotynų Amerikoje užbaigtais ir dabar
vykdomais projektais, veikla, kurią rėmė (remia) 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:
— gerinti paramą gaunančių šalių biologinės saugos ir biologinio saugumo teisėkūros ir reguliavimo pagrindus, priimant
ir užtikrinant tinkamų veiksmingų įstatymų vykdymą, kuriais draudžiama nevalstybiniams subjektams gaminti, įsigyti,
turėti, kurti, transportuoti, perduoti ar naudoti biologinius ginklus ir jų siuntimo į taikinį priemones, visų pirma
terorizmo tikslais,
— gerinti paramą gaunančių šalių biologinę saugą ir biologinį saugumą didinant atitinkamų sektorių informuotumą,
įskaitant veiksmingų vidaus priemonių, skirtų užkirsti kelią biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių
platinimui, vykdymo užtikrinimą.
2.

Siekdama 1 dalyje nurodytų tikslų, Sąjunga vykdo projektus šiais klausimais:

— techninė ir teisėkūros pagalba, skirta stiprinti biologinės saugos ir biologinio saugumo taisykles, užtikrinti tokių
taisyklių suderinamumą su tarptautiniais standartais, taip pat skatinti ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą,
— informuotumo didinimas, švietimas ir mokymas biologinės saugos ir biologinio saugumo klausimais.

2 straipsnis
1.
Už šio sprendimo įgyvendinimą atsakingas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai
(toliau – vyriausiasis įgaliotinis).
2.
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų techninį įgyvendinimą vykdo OAS / CICTE sekretoriatas. Jis šią užduotį
atlieka kontroliuojamas vyriausiojo įgaliotinio. Tuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis su OAS / CICTE sekretoriatu sudaro
reikiamus susitarimus.
3.

Išsamus projektų aprašymas pateikiamas šio sprendimo priede.

3 straipsnis
1.
1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra
2 738 708,98 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 valdomos. Tuo tikslu ji sudaro finansavimo
susitarimą su OAS / CICTE sekretoriatu. Tame susitarime nustatoma, kad OAS / CICTE sekretoriatas turi užtikrinti
Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą to įnašo dydžiui.
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4.
3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą Komisija stengiasi sudaryti kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo.
Komisija praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.
4 straipsnis
Vyriausiasis įgaliotinis teikia Tarybai šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitas, grindžiamas OAS / CICTE sekretoriato
reguliariai rengiamomis ataskaitomis. Taryba tų ataskaitų pagrindu atlieka vertinimą. 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 praėjus šešiems mėnesiams nuo šio sprendimo priėmimo dienos, jeigu per tą laikotarpį
nesudaromas joks finansavimo susitarimas.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES
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PRIEDAS

Projektai, kuriais remiamas biologinės saugos ir saugumo stiprinimas Lotynų Amerikoje laikantis Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį
priemonių neplatinimo

1.

Įvadas ir tikslai

1.1.

Įvadas
Biologinių ir toksinių ginklų konvencija įsigaliojo 1975 m. ir Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros regione ją
ratifikavo visos šalys, išskyrus vieną (Haitį). Vis dėlto, praėjus daugiau kaip keturiasdešimčiai metų daugelyje tų
pačių valstybių nėra vidaus teisinės ir reguliavimo sistemos, kurios reikia BTWC visapusiškai įgyvendinti. Toje
konvencijoje, be kita ko, nustatyti tam tikri biologinės saugos standartai, kuriais siekiama sumažinti bakteriologines
ir kitas biologines grėsmes, kurios gali pakenkti gyvybei žemėje.
Siekiant toliau kovoti su tokiomis grėsmėmis, 2004 m. JT Saugumo Taryba priėmė Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos rezoliuciją 1540 (toliau – JT ST rezoliucija 1540 (2004)). Pagal tą rezoliuciją visos valstybės turi imtis
veiksmingų priemonių ir užtikrinti jų vykdymą, kad nustatytų vidaus kontrolę siekiant užkirsti kelią branduolinių,
cheminių ir biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimui. Pagal JT ST rezoliucijos 1540 (2004)
3a rezoliucinę dalį tokios priemonės apima tinkamos susijusių medžiagų kontrolės nustatymą ir šiuo tikslu
tinkamų veiksmingų priemonių parengimą ir taikymą, kad būtų tvarkoma šių gaminamų, naudojamų, saugomų ar
transportuojamų objektų apskaita ir užtikrinamas jų saugumas.
Kas penkerius metus 1540 komitetas išsamiai apžvelgia valstybių narių pastangas įgyvendinant įsipareigojimus
pagal JT ST rezoliuciją 1540 (2004). 2016 m. išsamios apžvalgos galutiniame dokumente padaryta tam tikrų
svarbių išvadų. Pirma, dokumente pastebima, kad valstybės narės padarė tam tikrą pažangą užtikrindamos
padidintos rizikos medžiagų saugumą ir apsaugodamos jas, tačiau šiose srityse tebėra spragų. Antra, Komitetas
pažymėjo, kad pastangos tvarkyti medžiagų, susijusių biologiniais ginklais, apskaitą ir užtikrinti jų saugumą
atsilieka nuo pastangų apsaugoti medžiagas, susijusias su branduoliniais ir cheminiais ginklais. Trečia, Komitetas
pažymėjo, kad valstybių vykdomas priemonių įgyvendinimas, kurį paraginta vykdyti JT ST rezoliucija 1540 (2004),
nuo 2011 m. netapo intensyvesnis. Todėl Komitetas padarė išvadą, kad valstybės turėtų imtis skubių veiksmų, kad
būtų patvirtintos priemonės siekiant tvarkyti medžiagų, susijusių su biologiniais ginklais, apskaitą ir užtikrinti jų
saugumą.
Incidentas, susijęs su patogeninės biologinės medžiagos panaudojimu ir galimu plitimu, nesvarbu, ar dėl subjekto
ketinimo padaryti žalą tikslinei gyventojų grupei, ar dėl gamtinės kilmės priemonių, gali sukelti didelę žalą
žmonėms, ekonominę ir politinę žalą Amerikos valstybių organizacijos (OAS) regione. Atsižvelgdama į tą galimą
grėsmę, OAS siekė didinti informuotumą apie biologinę saugą ir biologinį saugumą ir pajėgumus Šiaurės ir Pietų
Amerikoje. Pavyzdžiui, nuo 2009 m. Amerikos valstybių Kovos su terorizmu komitetas (OAS / CICTE) per savo
sekretoriatą (toliau – Sekretoriatas) surengė keletą nacionalinių biologinių incidentų krizių valdymo pratybų,
kuriomis siekta didinti informuotumą apie grėsmes, susijusias su biologiniu saugumu, ir suburti pareigūnus ir
agentūrų bei organizacijų atstovus mokytis koordinuoti savo atsaką į biologinį incidentą. Be to, keletas OAS
valstybių narių pateikė Sekretoriatui konkrečius prašymus dėl pagalbos rengiant ar atnaujinant nacionalinius
biologinių avarijų likvidavimo planus.
Šios ir kitos pastangos stiprinti parengties biologiniams incidentams ir reagavimo į juos pajėgumus davė reikšmingų
rezultatų, tačiau daugelio OAS valstybių narių dalyvavimas ir investavimas į biologinę saugą ir biologinį saugumą
tebėra nepakankamas. Apie tai byloja reikalingos struktūros, pajėgumų ir teisinių sistemų siekiant veiksmingai
nustatyti biologinį incidentą ir į jį reaguoti trūkumas. Dėl didelio ir neproporcingo mirusiųjų nuo pasaulinio H1N1
viruso protrūkio skaičiaus 2009 m. Šiaurės ir Pietų Amerikoje išryškėja pirmiau nurodytos silpnosios vietos ir
pabrėžiama būtinybė daugiau dėmesio skirti biologinei saugai ir biologiniam saugumui. Pavyzdžiui, manoma, kad
Šiaurės ir Pietų Amerikoje nuo 2009 m. H1N1 kiaulių gripo mirė daugiau žmonių nei likusioje pasaulio dalyje.
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Vyriausybių dalyvavimo regione biologinės saugos ir biologinio saugumo klausimais stygių lemia keli veiksmai,
įskaitant nepakankamą politikos formuotojų informuotumą apie grėsmę ir galimus didelio masto biologinio
incidento kaštus; su saugumu susijusius prioritetus, kuriems reikia varžytis dėl turimų nacionalinio lygmens išteklių
ir neatsiejamus sunkumus, susijusius su integruoto nacionalinio parengties biologiniams incidentams ir reagavimo į
tuos incidentus pajėgumų plėtojimu. Šie sunkumai rodo, kad OAS regione reikia koordinuoto reagavimo į
biologinius incidentus. Į tokį reagavimą turėtų įsitraukti įvairūs nacionalinio ir vietos lygmens subjektai, įskaitant
vyriausybines ministerijas (sveikatos priežiūros, žemės ūkio, saugumo, teisingumo, gynybos, žvalgybos, transporto,
užsienio reikalų, tarptautinės prekybos, ekonomikos, mokslo ir technologijų ir kt.), teisėsaugos bendruomenė ir
kitos pirmojo reagavimo pajėgos, privačiojo sektoriaus subjektai (visų pirma pramonės sektorius ir akademinė
bendruomenė) ir pilietinė visuomenė.

1.2.

Tikslai
Viso šio trejų metų projekto metu CICTE siekia gerinti biologinę saugą ir biologinį saugumą paramą gaunančiose
šalyse laikantis JT ST rezoliucijos 1540 (2004), visų pirma veiksmingų priemonių, skirtų užkirsti kelią biologinių
ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimui, nustatymą ir vykdymo užtikrinimą.
Techninė pagalba ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, kurios remia bendrą projekto tikslą, bus grindžiami
šiais pagrindiniais tikslais:
— sugriežtinti biologinės saugos ir biologinio saugumo standartai paramą gaunančiose šalyse,
— sustiprintos ir su esamais tarptautiniais standartais suderintos teisinės ir reguliavimo sistemos biologinės saugos
ir biologinio saugumo srityje,
— sustiprinta bendra veikla ir bendradarbiavimas, visų pirma atliekant tarpusavio vertinimą įgyvendinant
Rezoliuciją 1540,
— sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti tęstinį mokymą biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje.

2.

Įgyvendinimo agentūros atranka ir veiksmų koordinavimas su kitomis atitinkamomis finansavimo iniciatyvomis

2.1.

Įgyvendinimo agentūra – Amerikos valstybių organizacija (OAS)
Nuo 2005 m. OAS aktyviai remia valstybių narių pastangas Šiaurės ir Pietų Amerikoje ginklų neplatinimo srityje.
2010 m. CICTE sekretoriatui buvo suteikti specialūs įgaliojimai parengti programą, kuri padėtų įgyvendinti JT ST
rezoliuciją 1540 (2004). Todėl JT nusiginklavimo reikalų biuras (UNODA), JT ST rezoliucijos 1540 komiteto
ekspertų grupė ir OAS / CICTE sekretoriatas sudarė strateginę partnerystę, skirtą techninės pagalbos ir gebėjimų
stiprinimo bandomajam projektui Šiaurės ir Pietų Amerikoje įgyvendinti siekiant palengvinti valstybių narių
pastangas įgyvendinti įvairias sritis, kurioms taikoma JT ST rezoliucija 1540 (2004).
Vienas iš pagrindinių OAS / CICTE tikslų – bendradarbiauti su šalimis, kurių vyriausybės visapusiškai dalyvauja
cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės (ChBRB) gynybos medžiagų fizinės apsaugos ir apskaitos
veikloje, kuri yra šių valstybių veiklos ginklų neplatinimo srityje dalis. Kitas tikslas – siekti padėti paramą
gaunančioms valstybėms įgyvendinti JT ST rezoliuciją 1540 (2004) nustatant konkrečius poreikius ir sunkumus,
kad būtų pritaikyta teisinė pagalba ir specializuota gebėjimų stiprinimo veikla, kuria siekiama stiprinti valstybių
narių prevencinę sistemą, skirtą užkirsti kelią nevalstybiniams subjektams ChBRB naudoti medžiagas.
Regioninis kontekstas, kurį suteikia OAS, turi lyginamąjį pranašumą dėl grėsmių tarpvalstybinio pobūdžio, o tai
reiškia, kad kaimyninėms šalims reikia bendradarbiauti siekiant įveikti šiuos sunkumus. CICTE regioninis požiūris į
šiuos klausimus užtikrins nuoseklumą, kad pastangos nebūtų dubliuojamos ir būtų užtikrintas kuo didesnis
veiksmingumas. Šiuo atžvilgiu OAS kaip pirmaeilė regioninė organizacija Šiaurės ir Pietų Amerikoje užima unikalią
padėtį pusrutulyje, ir gali pademonstruoti veiksmingumą dėl jos esamo nacionalinių kontaktinių centrų tinklo; jos
plataus dalyvavimo regione ir gebėjimo dirbti šioje srityje su siūlomomis paramą gaunančiomis šalimis.
Apskritai, OAS / CICTE gaudžiai bendradarbiavo su daugelio OAS valstybių narių vyriausybėmis ir pasiekė svarbių
rezultatų biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje. Pavyzdžiui, OAS / CICTE padėjo valstybėms narėms
įvairiais būdais, kaip antai:
— rengiant nacionalinius veiksmų planus Rezoliucijai 1540 įgyvendinti bei stiprinant teisines ir reguliavimo
sistemas,
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— stiprinant gebėjimus užkirsti kelią neteisėtai prekybai branduolinėmis, radiologinėmis, cheminėmis ir
biologinėmis medžiagomis bei jų kontrabandai ir kovoti su jomis,
— skatinant keitimąsi veiksminga patirtimi pasitelkiant tarpusavio vertinimo metodiką ir
— palengvinant koordinavimą politiniu lygmeniu siekiant nustatyti regioninio ir subregioninio bendradarbiavimo
sritis.

2.2.

Koordinavimas su kitomis atitinkamomis finansavimo iniciatyvomis
Paprastai OAS / CICTE savo veiklą koordinuoja su kitomis agentūromis ir organizacijomis, gaunančiomis
finansavimą tiek iš tų pačių, tiek iš kitų paramą teikiančių vyriausybių ir tarptautinių organizacijų. Organizacijų,
gaunančių paramą iš Europos Sąjungos darbui, susijusiam su veikla, siūloma pagal šį projektą, atveju, Jungtinių
Tautų nusiginklavimo reikalų biuras (UNODA), JT ST rezoliucijos 1540 komitetas ir jo ekspertų grupė ir Biologinių
ir toksinių ginklų konvencijos įgyvendinimo rėmimo padalinys (BTWC įgyvendinimo rėmimo padalinys) yra
tiesiogiai susiję su projektu ir reikėtų atkreipti dėmesį, kad OAS / CICTE jau glaudžiai bendradarbiauja su jais.
Veiklos koordinavimą su šiomis įstaigomis vykdys valdymo grupė, įsikūrusi OAS būstinėje, siekiant užtikrinti, kad
visos pastangos būtų papildomo pobūdžio ir kad būtų išvengta dubliavimo, o projekto veiksmai bus suderinti su
Rezoliucijos 1540 ir BTWC įsipareigojimų vykdymu.
Šiuo atžvilgiu OAS / CICTE mano, kad projektas akivaizdžiai atitinka 2019 m. Europos Vadovų Tarybos sprendimą
remti Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos įgyvendinimą už Europos Sąjungos ribų (toliau – Sprendimas).
Siūlomu projektu būtų dar labiau remiamas Sprendimo įgyvendinimas padedant sumažinti biologinių ir toksinių
ginklų platinimo regione grėsmę. Tokiu būdu, įgyvendinant projektą būtų atsižvelgiama į sparčią gyvybės mokslų
pažangą, siekiant užtikrinti, kad vyriausybių kovos su tokiomis grėsmėmis teisinės ir reguliavimo sistemos atitiktų
galiojančius tarptautinius standartus. Taigi, projektu būtų padedama užtikrinti, kad OAS valstybės narės būtų
tinkamai pasirengusios greitai reaguoti į galimas grėsmes.
Kalbant apie politikos raidą, OAS / CICTE tęs darbą šioje srityje savo eilinėse sesijose ir OAS nuolatinės tarybos
pusrutulio saugumo komiteto posėdžiuose.
Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – gerinti biologinę saugą ir biologinį saugumą paramą gaunančiose šalyse didinant
atitinkamų sektorių informuotumą ir stiprinant jų gebėjimus, laikantis JT ST rezoliucijos 1540 (2004), įskaitant
veiksmingų vidaus priemonių, skirtų užkirsti kelią biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimui,
vykdymo užtikrinimą. Tos pastangos bus skirtos viešajame ir privačiajame sektoriuose biologinės saugos ir
biologinio saugumo srityje dirbantiems gyvybės mokslininkams, taip pat politikos formuotojams ir teisės aktų
leidėjams. Ši veikla apima gyvybės mokslininkų mokymo kursus paramą gaunančiose šalyse, taip pat internetinių
mokymo kursų rengimą, kad būtų galima pasiekti dar daugiau naudos gavėjų regione. OAS / CICTE vykdys šią
veiklą ją derindamas su strateginiais partneriais, o siekiant užtikrinti, kad darbuotojai atitiktų visus techninius
reikalavimus, kaip nurodyta metodikos skirsnyje, itin specializuotam mokymui rengti ir užduotims atlikti OAS taip
pat gali sudaryti sutartis dėl trumpalaikės paramos su ekspertais, instruktoriais ir mokslo darbuotojais ir šiose srityse
bendradarbiauti su savo partneriais (įskaitant BTWC-ISU, UNODA, OIE ir Europos Sąjungą) bei akademine
bendruomene, be kita ko, jei įmanoma, remdamasi tų organizacijų turimais sąrašais.

3.

Projekto aprašymas

3.1.

Aprašymas
Mūsų pasiūlymo tikslas – gerinti biologinę saugą ir biologinį saugumą paramą gaunančiose šalyse laikantis JT ST
rezoliucijos 1540 (2004) ir toliau didinti paramą gaunančių valstybių gebėjimą veiksmingai numatyti didelio masto
incidentus, susijusius su biologine medžiaga, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra žmogaus sukelti ar gamtinės kilmės, ir į
juos reaguoti. Projektu taip pat būtų gerinamas tarpžinybinis ir tarptautinis bendradarbiavimas ir OAS valstybių
narių keitimasis informacija, siekiant pasirengti biologiniams incidentams ir į juos reaguoti. Be to, projektu
siekiama pašalinti kai kuriose tikslinėse šalyse šiuo metu esančias teisėkūros spragas ir papildyti jų pastangas
įgyvendinti BTWC.
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Projektas suburs ne daugiau kaip aštuonių OAS valstybių narių atsakingas nacionalines valdžios institucijas,
atitinkamus privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovus ir kvalifikuotus tarptautinius ekspertus, kad jie
išnagrinėtų, kokių galima imtis veiksmų didesniems biologinės saugos ir biologinio saugumo pajėgumams tose
valstybėse ir apskritai OAS regione užtikrinti. Įgyvendinant projektą bus laikomasi dvikrypčio požiūrio, apimančio
tiek nacionalinę, tiek subregioninę veiklą. Įgyvendinant projektą bus siekiama remtis ankstesne Sekretoriato darbo
patirtimi šioje srityje Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir pasinaudoti tvirtu ryšių ir partnerių tinklu (ypač viešajame
sektoriuje). Nacionaliniu lygmeniu daugiausia pastangų bus sutelkta į darbą su atskiromis OAS valstybėmis
narėmis, siekiant sustiprinti nacionalinius gebėjimus, parengti teisės aktus ir taisykles ir konkrečiai šaliai skirtus
veiksmų planus veiklos pajėgumams stiprinti.
Regioniniu lygmeniu gebėjimų stiprinimo veikla bus daugiausia susijusi su keitimosi informacija ir gerąja patirtimi
skatinimu, taip pat struktūrinių, materialinių ir funkcinių parametrų nustatymu taikant regioninį požiūrį.
Be to, projektu bus siekiama pasinaudoti pastaraisiais metais išplėtotu tarpusavio vertinimo procesu, pagal kurį
valstybės savanoriškai susitaria bendradarbiauti, kad tarpusavyje įvertintų savo stipriąsias ir silpnąsias puses
įgyvendinant įsipareigojimus pagal Rezoliuciją 1540, ir nustatyti veiksmingą praktiką ir sritis tolesniam dvišaliam
bendradarbiavimui. Kadangi Čilė ir Kolumbija (2017 m.), Dominikos Respublika ir Panama (2019 m.) ir Paragvajus
ir Urugvajus (visai neseniai 2019 m.) sėkmingai atliko tarpusavio vertinimą dėl Rezoliucijos 1540 įgyvendinimo,
siūlome šioms trims šalių poroms teikti konkrečią tolesnę paramą ir toliau bendradarbiauti su jomis. Vykdydami
tokią veiklą mes siektume stebėti, kaip toliau plėtojami tarp šių valstybių atliekant tarpusavio vertinimą užmegzti
artimi dvišaliai ryšiai, ir toliau skatinti šių šalių parodytą pasiryžimą tęsti bendradarbiavimą įgyvendinant
įsipareigojimus pagal Rezoliuciją 1540 pasibaigus pradiniam tarpusavio vertinimui. Taip pat siūlytume skatinti
šalis, kurios dar neatliko tokio vertinimo, pavyzdžiui, Meksiką ir galbūt kitas partneres regione, atlikti papildomą
tarpusavio vertinimą, kurį atliekant daug dėmesio būtų skiriama biologinei saugai ir biologiniam saugumui.
Galiausiai siektume peržiūrėti esamus tarpusavio vertinimo procesus, siekdami paskatinti ir sustiprinti nuolatinį
šalių bendradarbiavimą, propaguoti geriausią patirtį ir techninių dokumentų skelbimo praktiką (be valstybių
pateiktų galutinių ataskaitų), kad būtų atsižvelgta į remiantis šiuo pagrindu padarytą pažangą.

3.2.

Metodika

3.2.1. Organizacinė struktūra
Šį projektą įgyvendins OAS / CICTE, veiklą derinant su remiančiomis OAS valstybėmis narėmis. Už projekto
įgyvendinimą atsakingą OAS / CICTE valdymo grupę sudarys trys darbuotojai ir už administracinę / finansinę
paramą atsakingas asistentas, dirbantys pagrindinėje OAS būstinėje Vašingtone; savo veiklą jie derins su
pasamdytais išorės darbuotojais, atsižvelgiant į konkrečią veiklą, kurią numatyta vykdyti; jų veiklą bendrai prižiūrės
ir jiems vadovaus CICTE vykdomasis sekretorius.
Pasamdyti išorės darbuotojai bus, be kita ko, teisės specialistas, kuris įgyvendins projekto teisinės pagalbos dalį. Itin
specializuotam mokymui rengti ir užduotims atlikti OAS taip pat gali sudaryti sutartis dėl trumpalaikės paramos su
ekspertais, instruktoriais ir mokslo darbuotojais, esančiais kitų techninių partnerių organizacijų, įskaitant BTWCISU, UNODA, OIE ir Europos Sąjungą, ekspertų sąrašuose.
Iš pradžių OAS / CICTE programos valdymo grupė savo veiklą tiesiogiai derins su valstybių narių, kurios anksčiau
prašė paramos dėl JT ST rezoliucijos 1540 (2004), nacionalinėmis valdžios institucijomis. Kai kuriais atvejais OAS
yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinant Rezoliuciją 1540, kurie
bus techninės paramos pagrindas.

3.2.2. Techninis požiūris
Pateikus prašymus dėl teisėkūros ir techninės paramos siekiant stiprinti taisykles biologinės saugos ir biologinio
saugumo srityje, teisės specialistas, savo veiklą derindamas su projekto valdymo grupe ir atitinkamomis paramą
gaunančių šalių institucijomis, per teisėkūros ir techninės paramos misijas turės iš pradžių įvertinti ir išnagrinėti
galiojančius teisės aktus ir taisykles, kad nustatytų konkrečias spragas ir šalies prioritetus. Remiantis šiuo vertinimu,
konkretūs veiksmai, susiję su įstatymų ir taisyklių tobulinimu biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje, kurie
turi būti įgyvendinti prioriteto tvarka ir kurie bus tiesiogiai remiami pagal šį projektą, be kita ko, galėtų būti:
— paramą gaunančių šalių galiojančių teisės aktų ir taisyklių analizė siekiant nustatyti konkrečias spragas,
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— eksporto kontrolės sąrašo parengimas ir priėmimas,
— nacionalinio reagavimo į biologines grėsmes veiksmų plano parengimas ir priėmimas,
— nacionalinių gairių dėl biologinių medžiagų apsaugos nuo atsitiktinio ar sąmoningo platinimo, taip pat dėl jų
tinkamo ir saugaus laikymo ir transportavimo, įskaitant jų vidaus saugumą, parengimas.
Regioninio bendradarbiavimo skatinimo ir stiprinimo veikla, be kita ko, būtų:
— tolesnės gebėjimų didinimo ir bendradarbiavimo veiklos, skirtos regiono šalims, kurios atliko tarpusavio
vertinimą dėl JT ST rezoliucijos 1540 įgyvendinimo, plėtojimas,
— papildomas tarpusavio vertinimas, kurį atliekant daug dėmesio būtų skiriama biologinei saugai ir biologiniam
saugumui,
— techninių dokumentų apie veiklą, susijusią su tarpusavio vertinimu, rengimas ir skelbimas.
Siekiant lygiagrečiai su techninės ir teisėkūros paramos bei regioninio bendradarbiavimo dalimi įgyvendinti
pasiūlymo dalį, susijusią su informuotumo didinimu, švietimu ir mokymu biologinės saugos ir biologinio saugumo
srityje, kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje bus rengiamas mokymo kursas. Šiuos mokymo kursus koordinuos
OAS / CICTE valdymo grupė, o juos rengs tarptautiniai ekspertai. Šių kursų tikslas – stiprinti gebėjimus ir iš įvairių
paramą gaunančių šalių mokslo įstaigų suburti instruktorių grupę, kuri galėtų skleisti žinias apie biologinės saugos
ir biologinio saugumo principus ir geriausią biologinės rizikos valdymo laboratorinę patirtį, priemones ir metodus,
taikomus laboratorijose ir mokslo įstaigose.
OAS / CICTE bendradarbiaus su mokslininkais ir tyrėjais, kad būtų parengtas internetinis mokymo kursas, kuris
padėtų tobulinti dabartinius išteklius, skirtus toliau skleisti žinias ir didinti gyvybės mokslų srities mokslininkų,
mokytojų, studentų bei tyrėjų ir kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų informuotumą apie biologinę saugą,
biologinį saugumą ir bioetiką.
Be to, per techninės ir teisėkūros pagalbos misijas ir vykdant pasiūlyme numatytą regioninę bei subregioninę veiklą,
bus vykdoma informavimo ir informuotumo didinimo veikla biologinės saugos, biologinio saugumo, JT ST
rezoliucijos 1540 (2004) ir BWC įgyvendinimo srityse, skirta politikos formuotojams, parlamentarams ir pramonės
atstovams.

3.2.3. Lyčių perspektyva
OAS / CICTE per savo Rezoliucijos 1540 programą atlieka svarbų vaidmenį padėdama valstybėms narėms plėtoti
gebėjimus įgyvendinti JT ST rezoliuciją 1540 (2004) ir kovoti su ginklų platinimu, taip pat skatinti lyčių lygybę.
Visi šie rezultatai padeda siekti JT darnaus vystymosi tikslų ir papildo OAS valstybių narių pastangas įgyvendinti
atitinkamas priemones pasaulinio nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo režimo srityse.
OAS / CICTE užtikrins lyčių lygybę vykdydama įdarbinimo procesą, skirtą padėti paramą pagal projektą
gaunančioms šalims, ir skatins paramą gaunančias šalis prasmingai įtraukti moteris visuose projekto etapuose.
Visada dedamos ypatingos pastangos atsižvelgti į lyčių aspektą ir visuose aptariamuose klausimuose centrinę vietą
skirti moterims.

3.2.4. Išorinis veiksmų koordinavimas
Projekto vykdymo metu OAS koordinuos veiksmus ir bendradarbiaus ne tik su viso regiono nacionalinėmis valdžios
institucijomis, bet ir su kitomis institucijomis ir organizacijomis. Toliau išvardyti subjektai gali būti pajėgūs teikti
paramą konkrečiais klausimais ir padėti propaguoti iniciatyvą regione:
— Jungtinių Tautų nusiginklavimo reikalų biuras (UNODA), įskaitant Biologinių ginklų konvencijos įgyvendinimo
rėmimo padalinį,
— Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1540 (2004), ir jo ekspertų grupė,
— Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE),
— Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), įskaitant Visos Amerikos sveikatos organizaciją (PAHO),
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— Pilietinės visuomenės organizacijos, akademinė bendruomenė ir privačiojo sektoriaus organizacijos, kurių tikslai
atitinka šio pasiūlymo tikslus, įskaitant Sandia National Laboratory, Subcomisión de Bioseguridad y Bioscustodia de la
Asociación Argentina de Microbiología, James Martin Center CNS, Asociación Latinoamericana de Biocontención y
Biocustodia.
3.3.

Projekto tikslai ir veikla
1 tikslas. Sugriežtinti biologinės saugos ir biologinio saugumo standartai paramą gaunančiose šalyse.

Pagalbinė veikla
— 1.1 veikla. Kiekvienoje šalyje atlikti po techninės pagalbos misiją su agentūromis, veikiančiomis biologinės
saugos ir biologinio saugumo srityje, siekiant įvertinti poreikius ir parengti vertinimo ataskaitą.
— 1.2 veikla. Remiantis poreikiais ir ištekliais, padėti vykdyti mokymus vienoje iš šių sričių ar jose abiejose:
eksporto kontrolės sąrašo priėmimas arba nacionalinio reagavimo į biologines grėsmes veiksmų plano
priėmimas. Pateikti vertinimo ataskaitą.
— 1.3 veikla. Parengti nacionalines gaires dėl biologinių medžiagų apsaugos nuo atsitiktinio ar sąmoningo
platinimo, taip pat nacionalines gaires dėl jų tinkamo ir saugaus laikymo ir transportavimo, įskaitant jų vidaus
saugumą.

Numatomi rezultatai
— Parengta vertinimo ataskaita su rekomendacijomis kiekvienai šaliai ir kiekvienai agentūrai.
— Eksporto kontrolės sąrašas, sudarytas atsižvelgiant į šalių poreikius.
— Kiekvienai šaliai parengta nacionalinio veiksmų plano vertinimo ataskaita ir biologinių grėsmių, atsitiktinių
įvykių, saugaus laikymo ir transportavimo gairės.
2 tikslas. Sustiprintos ir su esamais tarptautiniais standartais suderintos teisinės ir reguliavimo sistemos biologinės
saugos ir biologinio saugumo srityje.

Pagalbinė veikla
— 2.1 veikla. Kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje peržiūrėti esamas teisinę ir reguliavimo sistemas, kad būtų
nustatytos spragos ir prioritetinės sritys, kuriose reikalinga pagalba.
— 2.2 veikla. Prireikus teikti teisėkūros pagalbą, įskaitant teisės aktų ir taisyklių rengimą siekiant įgyvendinti
eksporto kontrolės sąrašus ir (arba) nacionalinius veiksmų planus.
— 2.3 veikla. Sudaryti ir paskelbti dokumentą su biologinės rizikos valdymo laboratorijose ir tyrimo institutuose
geriausios laboratorinės patirties, priemonių ir metodų gairėmis ir jį platinti, siekiant didinti atitinkamų
suinteresuotųjų subjektų informuotumą apie gerąją patirtį.

Numatomi rezultatai
— Bent viena teisėkūros pagalbos misija kiekvienai šaliai teikiant paramą eksporto kontrolės sąrašo ir (arba)
nacionalinių veiksmų planų srityje ir (arba) rengiant atitinkamus teisės aktus / taisykles.
— Paskelbti geriausios laboratorinės patirties pavyzdžiai, sudaryti iš įvairių komponentų: akademinės dalies,
techninės dalies ir įvairių metodų.
3 tikslas. Sustiprinta bendra veikla ir bendradarbiavimas, visų pirma vykdant tarpusavio vertinimus
Rezoliucijos 1540 kontekste.

Pagalbinė veikla
— 3.1 veikla. Sudaryti palankesnes sąlygas atlikti ne daugiau kaip tris naujus tarpusavio vertinimus, kuriuose daug
dėmesio būtų skiriama biologinei saugai ir biologiniam saugumui.
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— 3.2 veikla. Surengti tris dvišalius darbinius seminarus tęsiant veiklą po regione jau įvykdytų tarpusavio
vertinimų Rezoliucijos 1540 srityje.
— 3.3 veikla. Rengti ir skelbti techninius dokumentus apie veiklą, susijusią su tarpusavio vertinimu.
— 3.4 veikla. Surengti regioninę konferenciją biologinės saugos ir biologinio saugumo klausimais, be kita ko,
siekiant pagerinti veiksmų koordinavimą ir skatinti keitimąsi informacija.
— 3.5 veikla. Surengti regioninę konferenciją dėl JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo Šiaurės ir Pietų
Amerikoje statuso.

Numatomi rezultatai
— Sudarytos palankesnės sąlygos šešioms paramą gaunančioms šalims atlikti tarpusavio vertinimą.
— Parengta ir paskelbta su tarpusavio vertinimu susijusių tolesnių veiksmų ataskaita, skirta Čilei / Kolumbijai,
Dominikos Respublikai / Panamai ir Paragvajui / Urugvajui.
— Pagerintas paramą gaunančių šalių agentūrų, susijusių su biologine sauga ir biologiniu saugumu, veiksmų
koordinavimas.
4 tikslas. Sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti tęstinį mokymą biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje.

Pagalbinė veikla
— 4.1 veikla. Sukurti biologinės saugos ir biologinio saugumo instruktorių tinklą kiekvienoje paramą gaunančioje
šalyje.
— 4.2 veikla. Parengti ir išplėtoti mokslininkų mokymo modulį, kuris padėtų sumažinti pavojų, kad atliekant
mokslinius tyrimus gali būti netinkamai naudojamos medžiagos ir įranga.
— 4.3 veikla. Koordinuoti veiksmus su atitinkamais nacionaliniais mokymo institutais, kad būtų skatinama į
mokymo programas įtraukti modulius ir (arba) medžiagą, susijusius su biologine sauga ir biologiniu saugumu,
įskaitant JT ST rezoliucijos 1540 (2004) ir BWC įgyvendinimą.
— 4.4 veikla. Suorganizuoti ir pravesti ne daugiau kaip aštuonis mokymo kursus biologinės saugos ir biologinio
saugumo klausimais (po vieną kiekvienai paramą gaunančiai šaliai).

Numatomi rezultatai
— Kiekvienoje šalyje sukurtas biologinės saugos ir biologinio saugumo instruktorių ir specialistų tinklas.
— Sukurti atviri internetiniai kursai ir pravestas mokymas pagal šešis kursus.
— Apmokyti su biologiniu saugumu ir biologine sauga susijusių agentūrų mokslininkai paramą gaunančiose šalyse.
4.

Paramos gavėjai
Tiesioginiai paramos gavėjai pagal 1–4 tikslus – už biologinį saugą ir biologinį saugumą biologinį saugumą
atsakingos įstaigos ir institucijos kiekvienoje paramą gaunančioje šalyje (ne daugiau kaip aštuonios valstybės,
priklausomai nuo gautų lėšų: Argentina, Čilė, Kolumbija, Dominikos Respublika, Meksika, Panama, Paragvajus ir
Urugvajus). Sukūrus internetinį mokymo kursą ir šias temas įtraukus į universitetų mokymo programas, bus
pasiektas dar didesnis paramos gavėjų skaičius.

5.

Europos Sąjungos matomumas
OAS / CICTE įvairiomis priemonėmis užtikrins, kad visų rūšių projekto veikloje būtų pripažįstama Sąjungos
finansinė parama projektui. ES parama bus akcentuojama pranešimuose spaudai, socialinėse medijose ir interviu
naujienų žiniasklaidoje didelio matomumo renginių proga. Visa paramą gaunančioms šalims suteikta įranga,
spausdinta medžiaga ar kompiuterių programinė įranga bus ženklinama kaip finansuojama Sąjungos. Projekto
darbuotojai dėvės ES logotipą ir (arba) vėliavą ant visų kepurių, darbo drabužių ar uniformų taikant aiškų prekių
ženklo kūrimo metodą. Apie Sąjungos paramą bus aiškiai skelbiama ir ji bus matoma OAS interneto svetainėse ir
publikacijose, susijusiose su projektu ir remiamomis programomis.
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Trukmė
Numatoma projekto vykdymo trukmė yra 36 mėnesiai.

7.

Bendra sąranga
Projekto techninį įgyvendinimą vykdys OAS / CICTE per savo esamą Rezoliucijos 1540 programą.

8.

Partneriai
OAS / CICTE projektą įgyvendins partnerystėje su paramą gaunančių šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis,
bendradarbiaudamas su strateginiais partneriais.

9.

Ataskaitų teikimas
Aprašomosios pažangos ataskaitos ir finansinės būklės ataskaitos bus teikiamos kas ketvirtį, kad būtų galima
tinkamai ir laiku vykdyti stebėseną ir įvertinimą, o OAS / CICTE palaikys glaudžios ryšius su paramos teikėju.
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/2109
2019 m. gruodžio 9 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo
Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/788/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Kongo
Demokratinei Respublikai (KDR);

(2)

2016 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2231 (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
2010/788/BUSP, reaguodama į trukdymą rinkimų procesui ir susijusius žmogaus teisių pažeidimus Kongo
Demokratinėje Respublikoje. Sprendimo 2010/788/BUSP 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos, inter alia, autonominės
ribojamosios priemonės ;

(3)

remiantis Sprendimo 2010/788/BUSP 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių peržiūros rezultatais, ribojamųjų
priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2020 m. gruodžio 12 d., o iš Sprendimo 2010/788/BUSP II priedo
sąrašo turėtų būti išbraukti du asmenys;

(4)

motyvų pareiškimai dėl tam tikrų II priede išvardytų asmenų turėtų būti iš dalies pakeisti;

(5)

be to, Sprendimas 2010/788/BUSP turėtų būti papildytas nuostata, kuria nustatoma, kad Taryba ir vyriausiasis
įgaliotinis, vykdydami savo užduotis pagal tą sprendimą, gali tvarkyti asmens duomenis;

(6)

todėl Sprendimas 2010/788/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas 2010/788/BUSP iš dalies keičiamas taip:
1) Įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis
1.
Vykdydami savo užduotis pagal šį sprendimą, Taryba ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir
saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis) gali tvarkyti asmens duomenis, visų pirma:
a) Taryba – I ir II priedų pakeitimų rengimo ir jų darymo tikslais;
b) vyriausiasis įgaliotinis – I ir II priedų pakeitimų rengimo tikslais.
2.
Kai taikytina, Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų
įvykdytomis nusikalstamomis veikomis, tokių asmenų atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar jiems
taikomomis saugumo priemonėmis, tik tiek, kiek toks tvarkymas būtinas I ir II priedams parengti.
(1) 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo
panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (OL L 336, 2010 12 21, p. 30).
(2) 2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2231, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl
ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 336 I, 2016 12 12, p. 7).
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3.
Šio sprendimo tikslais Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis yra „duomenų valdytojai“, kaip apibrėžta Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (*) 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai
asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.
_____________
(*) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos
Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
(OL L 295 , 2018 11 21, p. 39).“;
2) 9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės taikomos iki 2020 m. gruodžio 12 d. Jos prireikus atnaujinamos arba iš
dalies keičiamos, jei Taryba mano, kad jų tikslai nebuvo pasiekti.“;
3) Sprendimo 2010/788/BUSP II priede pateiktas sąrašas pakeičiamas šio sprendimo priede išdėstytu sąrašu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES
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3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A. Asmenys

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

Įtraukimo į sąrašą data

Ilunga Kampete

Dar žinomas kaip Gaston Hughes Ilunga Kampete; dar žinomas
kaip Hugues Raston Ilunga Kampete.
Gimimo data: 1964 11 24
Gimimo vieta: Lubumbašis (KDR).
Karinio asmens tapatybės dokumento numeris: 1-64-86-2231129.
Pilietybė: KDR.
Adresas: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/
Ngaliema KDR.
Lytis: vyras

Eidamas Respublikos gvardijos (GR) vado pareigas Ilunga Kampete
buvo atsakingas už vietoje dislokuotus GR vienetus, kurie 2016 m.
rugsėjo mėn. Kinšasoje dalyvavo neproporcingai naudojant jėgą ir
vykdant smurtines represijas.
Iki šiol eidamas GR vado pareigas, jis yra atsakingas už represijas ir
žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos padarė GR pareigūnai,
pavyzdžiui, smurtines represijas 2018 m. gruodžio mėn.
Lubumbašyje vykusiame opozicijos mitinge.
Taigi Ilunga Kampete dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2016 12 12

2.

Gabriel Amisi
Kumba

Dar žinomas kaip Gabriel Amisi Nkumba, „Tango Fort“, „Tango
Four“
Gimimo data: 1964 5 28
Gimimo vieta: Malela (KDR).
Karinio asmens dokumento numeris: 1-64-87-77512-30.
Pilietybė: KDR.
Adresas: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/
Ngaliema, KDR.
Lytis: vyras

Buvęs Kongo armijos (FARDC) 1-os gynybos zonos, kurios
pajėgos dalyvavo neproporcingai naudojant jėgą ir vykdant
smurtines represijas 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje, vadas.
Gabriel Amisi Kumba nuo 2018 m. liepos mėn. ėjo Kongo
ginkluotųjų pajėgų (FARDC) štabo vado pavaduotojo, atsakingo
už operacijas ir žvalgybą, pareigas. Eidamas šias pareigas jis yra
atsakingas už pastaruoju metu FARDC įvykdytus žmogaus teisių
pažeidimus.
Taigi Gabriel Amisi Kumba dalyvavo planuojant veiksmus KDR,
kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2016 12 12

3.

Ferdinand Ilunga
Luyoyo

Gimimo data: 1973 3 8
Gimimo vieta: Lubumbašis (KDR).
Paso Nr.: OB0260335 (galioja nuo 2011 4 15 iki 2016 4 14).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, KDR.
Lytis: vyras

Eidamas Kongo nacionalinės policijos (PNC) riaušių malšinimo
organizacijos Légion Nationale d'Intervention vado pareigas,
Ferdinand Ilunga Luyoyo buvo atsakingas už tai, kad 2016 m.
rugsėjo mėn. Kinšasoje buvo neproporcingai naudojama jėga ir
vykdomos smurtinės represijos.

2016 12 12
2019 12 10
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Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

Įtraukimo į sąrašą data
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Nuo 2017 m. liepos mėn. Ferdinand Ilunga Luyoyo eina PNC
institucijų ir aukšto rango pareigūnų apsaugos padalinio vado
pareigas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už pastaruoju
metu PNC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.
Taigi Ferdinand Ilunga Luyoyo dalyvavo planuojant veiksmus
KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba
jų nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2019 12 10

Vardas, pavardė

Célestin Kanyama

Dar žinomas kaip Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin
Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;
„Esprit de mort“.
Gimimo data: 1960 10 4
Gimimo vieta: Kananga (KDR).
Pilietybė: KDR.
Paso Nr.: OB0637580 (galioja nuo 2014 5 20 iki 2019 5 19).
Jam buvo suteikta Šengeno viza Nr. 011518403, išduota
2016 7 2.
Adresas: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, KDR.
Lytis: vyras

Eidamas Kongo nacionalinės policijos (PNC) komisaro pareigas,
Célestin Kanyama buvo atsakingas už tai, kad 2016 m.
rugsėjo mėn. Kinšasoje buvo neproporcingai naudojama jėga ir
vykdomos smurtinės represijos.
2017 m. liepos mėn. Célestin Kanyama buvo paskirtas
Nacionalinės
policijos
rengimo
mokyklų
generaliniu
direktoriumi. Eidamas vyriausiojo PNC pareigūno pareigas jis yra
atsakingas už pastaruoju metu PNC įvykdytus žmogaus teisių
pažeidimus. Vienas iš pavyzdžių yra 2018 m. spalio mėn.
policijos pareigūnų vykdytas žurnalistų bauginimas ir laisvės
atėmimas po to, kai buvo paskelbti keli straipsniai apie policijos
kadetų maisto davinių pasisavinimą, ir generolo Kanyamos
vaidmuo šiuose įvykiuose.
Taigi Célestin Kanyama dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2016 12 12

5.

John Numbi

Dar žinomas kaip John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza
Ntambo; Tambo Numbi.
Gimimo data: 1962 8 16
Gimimo vieta: Žadovilis – Likasis – Kolvezis (KDR).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, KDR.
Lytis: vyras

Nuo 2018 m. liepos mėn. John Numbi yra Kongo ginkluotųjų
pajėgų (FARDC) generalinis inspektorius. Eidamas šias pareigas
jis yra atsakingas už pastaruoju metu FARDC įvykdytus žmogaus
teisių pažeidimus, pavyzdžiui, 2019 m. birželio – liepos mėn.
FARDC pajėgos, jam tiesiogiai vadovaujant, vykdė
neproporcingą smurtą prieš neteisėtai kasyba užsiimančius
asmenis.
Taigi John Numbi dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2016 12 12
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Delphin Kahimbi

Dar žinomas kaip Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kayimbi
Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi
Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.
Gimimo data: 1969 1 15 (arba: 1969 7 15).
Gimimo vieta: Kinieziras/Goma (KDR).
Pilietybė: KDR.
Diplomatinio paso numeris: DB0006669 (galioja nuo 2013 11 13
iki 2018 11 12).
Adresas: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, KDR.
Lytis: vyras

Nuo 2018 m. liepos mėn. Delphin Kahimbi buvo FARDC
generalinio štabo vado padėjėjas, atsakingas už žvalgybą.
Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už pastaruoju metu
FARDC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.
Taigi Delphin Kahimbi dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2016 12 12

7.

Evariste Boshab

Dar žinomas kaip Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.
Gimimo data: 1956 1 12.
Gimimo vieta: Tete Kalamba (KDR).
Pilietybė: KDR.
Diplomatinio paso numeris: DP0000003 (galioja: 2015 12 21 —
galioja iki: 2020 12 20).
Šengeno vizos galiojimo laikas baigėsi 2017 1 5.
Adresas: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, KDR.
Lytis: vyras

Nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. eidamas
Ministro Pirmininko pavaduotojo ir Vidaus reikalų ir saugumo
ministro pareigas, Evariste Boshab buvo oficialiai atsakingas už
policijos ir saugumo tarnybas ir provincijų gubernatorių darbo
koordinavimą. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už
aktyvistų ir opozicijos narių suėmimus, taip pat neproporcingą
jėgos naudojimą, įskaitant 2016 m. rugsėjo mėn.–2016 m.
gruodžio mėn., reaguojant į demonstracijas Kinšasoje; dėl to
saugumo tarnybos nužudė ar sužeidė daug civilių gyventojų.
Taigi Evariste Boshab dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.
Evariste Boshab taip pat dalyvavo eksploatuojant ir gilinant krizę
Kasajaus regione, kuriame jis vis dar turi įtakos, ypač nuo tada, kai
2019 m. kovo mėn. tapo Kasajaus senatoriumi.

2017 5 29

8.

Alex Kande Mu
pompa

Dar žinomas kaip Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.
Gimimo data: 1950 9 23.
Gimimo vieta: Kananga (KDR).
Pilietybė: KDR ir Belgijos.
KDR paso numeris: OP0024910 (galioja nuo: 2016 3 21 — iki:
2021 3 20).
Adresai: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgija
1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema KDR.
Lytis: vyras

Iki 2017 m. spalio mėn., būdamas Centrinio Kasajaus
gubernatoriumi, Alex Kande Mupompa buvo atsakingas už tai,
kad Centrinio Kasajaus provincijoje nuo 2016 m. rugpjūčio mėn.
saugumo pajėgos ir PNC neproporcingai naudojo jėgą, vykdė
smurtines represijas ir egzekucijas be teismo sprendimo, įskaitant
2017 m. vasario mėn. Dibajos teritorijoje įvykdytas
žmogžudystes.
Taigi Alex Kande Mupompa dalyvavo planuojant veiksmus KDR,
kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29
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Alex Kande Mupompa taip pat dalyvavo eksploatuojant ir gilinant
krizę Kasajaus regione, kuriam jis atstovavo iki 2019 m. spalio
mėn. ir kuriame jis vis dar turi įtakos Kasajaus provincijos
vyriausybei priklausančiame Congrès des alliés pour l’action au
Congo (CAAC).

2019 12 10

Vardas, pavardė

Jean-Claude Ka
zembe Musonda

Gimimo data: 1963 5 17.
Gimimo vieta: Kašobvė (KDR).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi,
Haut-Katanga, KDR.
Lytis: vyras

Būdamas Aukštutinės Katangos gubernatoriumi iki 2017 m.
balandžio mėn., Jean-Claude Kazembe Musonda buvo atsakingas
už Aukštutinės Katangos provincijoje saugumo pajėgų ir Kongo
nacionalinės policijos (PNC) neproporcingą jėgos naudojimą ir
vykdytas smurtines represijas, be kita ko, 2016 m. gruodžio 15–
31 d., kai saugumo pajėgoms, įskaitant PNC pareigūnus,
panaudojus žudyti pritaikytas priemones reaguojant į protestus
Lubumbašyje, žuvo 12 civilių gyventojų ir 64 buvo sužeisti.
Taigi Jean-Claude Kazembe Musonda dalyvavo planuojant
veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių
pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos
vykdant.
Jean-Claude Kazembe Musonda yra partijos „CONAKAT“, kuri
priklauso buvusio Prezidento Josepho Kabilos koalicijai, vadovas.

2017 5 29

10.

Éric Ruhorimbere

Dar žinomas kaip Eric Ruhorimbere Ruhanga; „Tango Two“;
„Tango Deux“.
Gimimo data: 1969 7 16.
Gimimo vieta: Minembvė (KDR).
Karinio asmens tapatybės dokumento numeris: 1-69-09-5140064.
Pilietybė: KDR.
KDR paso numeris: OB0814241.
Adresas: Mbuži Majis, Kasajaus provincija, KDR.
Lytis: vyras

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. liepos mėn. būdamas 21ojo karinio regiono vado pavaduotoju, Éric Ruhorimbere buvo
atsakingas už FARDC pajėgų neproporcingą jėgos naudojimą ir
be teismo sprendimo vykdomas egzekucijas, visų pirma Nsapu
nereguliarių karinių pajėgų ir moterų bei vaikų atžvilgiu.
Éric Ruhorimbere nuo 2018 m. liepos mėn. vadovauja Pusiaujo
provincijos šiaurinės dalies operacijų sektoriui. Eidamas šias
pareigas jis yra atsakingas už pastaruoju metu FARDC įvykdytus
žmogaus teisių pažeidimus.
Taigi Éric Ruhorimbere dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29
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Emmanuel Rama
zani Shadari

Dar žinomas kaip Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda;
Shadary.
Gimimo data: 1960 11 29.
Gimimo vieta: Kasongas (KDR).
Pilietybė: KDR.
Adresas: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, KDR.
Lytis: vyras

Būdamas Ministro Pirmininko pavaduotoju ir Vidaus reikalų ir
saugumo ministru iki 2018 m. vasario mėn., Ramazani Shadari
buvo oficialiai atsakingas už policijos ir saugumo tarnybas ir
provincijų gubernatorių darbo koordinavimą. Eidamas šias
pareigas, jis buvo atsakingas už įvykdytus aktyvistų ir opozicijos
narių suėmimus, taip pat neproporcingą jėgos naudojimą,
pavyzdžiui, smurtinį susidorojimą su Bundu Dia Kongo (BDK)
judėjimo nariais Centriniame Konge, 2017 m. sausio – vasario
mėn. Kinšasoje vykdytas represijas ir neproporcingą jėgos
naudojimą ir smurtines represijas Kasajaus provincijose.
Taigi eidamas šias pareigas Ramazani Shadari dalyvavo planuojant
veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių
pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos
vykdant.
Ramazani Shadari nuo 2018 m. vasario mėn. yra pagrindinės
partijos, kuri priklauso buvusio Prezidento Josepho Kabilos
vadovaujamai koalicijai Parti du peuple pour la reconstruction et le
développement (PPRD), nuolatinis sekretorius.

2017 5 29

12.

Kalev Mutondo

Dar žinomas kaip Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev
Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev
Mutondo Katanga, Kalev Mutund.
Gimimo data: 1957 3 3.
Pilietybė: KDR.
Paso numeris: DB0004470 (išduotas: 2012 6 8 — galioja iki:
2017 6 7).
Adresas: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, KDR.
Lytis: vyras

Būdamas Nacionalinės žvalgybos tarnybos (ANR) vadovu iki
2019 m. vasario mėn., Kalev Mutondo dalyvavo vykdant
opozicijos narių, pilietinės visuomenės aktyvistų ir kitų asmenų
savavališkus areštus, suėmimus ir netinkamai su jais elgiantis ir
buvo už tai atsakingas.
Taigi Kalev Mutondo dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie
laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų
nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.
2019 m. gegužės mėn. jis pasirašė pareiškimą, kad buvo ir bus
lojalus Josephui Kabilai, ir tebėra jo artimas bendrininkas
saugumo klausimais.

2017 5 29
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/2110
2019 m. gruodžio 9 d.
dėl Europos Sąjungos BSGP patariamosios misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

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

2018 m. spalio 15 d. išvadose dėl Centrinės Afrikos Respublikos Taryba pabrėžė, kad Europos Sąjungai būtina tęsti
veiksmus, pasitelkiant įvairias savo priemones, siekiant padėti šiai šaliai sugrįžti į stabilumo, taikos ir vystymosi
kelią ir patenkinti visų Centrinės Afrikos gyventojų lūkesčius, susijusius su ilgalaike taika ir susitaikymu;

(2)

2019 m. vasario 6 d. Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybė ir ginkluotos grupuotės pasirašė įtraukų susitarimą
dėl taikos ir susitaikymo;

(3)

2019 m. liepos 12 d. Centrinės Afrikos Respublikos prezidentas laiške Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio
reikalams ir saugumo politikai paprašė Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuoti civilinę misiją, kad būtų remiama
pažanga vykdant saugumo sektoriaus reformą ir prisidedama prie šalies vidaus saugumo pajėgų reorganizavimo ir
dislokavimo;

(4)

2019 m. lapkričio 21 d. Taryba patvirtino Krizės valdymo koncepciją, skirtą galimai civilinei patariamajai misijai
Centrinės Afrikos Respublikoje pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP);

(5)

misija turėtų būti įsteigta pagal patvirtintą Krizės valdymo koncepciją. Pagrindinė darbuotojų grupė turėtų atlikti
būtinus parengiamuosius darbus, kad misija galėtų pasiekti savo pradinį operacinį pajėgumą. Taryba turėtų pradėti
vykdyti misiją ne vėliau kaip 2020 m. pavasarį, jeigu bus įvykdytos sąlygos;

(6)

Politinis ir saugumo komitetas (PSK) turėtų Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe vykdyti misijos politinę
kontrolę, užtikrinti strateginį vadovavimą jai ir priimti atitinkamus sprendimus pagal Europos Sąjungos sutarties
(ES sutarties) 38 straipsnio trečią pastraipą;

(7)

siekiant vykdyti šią misiją, turėtų pradėti veikti Nuolatinės stebėsenos centras;

(8)

ši misija bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti ES sutarties
21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Misija
Sąjunga įsteigia Europos Sąjungos BSGP civilinę patariamąją misiją saugumo sektoriaus reformai Centrinės Afrikos
Respublikoje remti (EUAM RCA).

2 straipsnis
Įgaliojimai
1.

EUAM RCA strateginiai tikslai yra:

a) padėti sukurti taisyklėmis pagrįsto administravimo ir valdymo pajėgumus Centrinės Afrikos Respublikos vidaus reikalų
ir visuomenės saugumo ministerijoje, kiek tai susiję su visų atitinkamų planavimo kategorijų rengimu, įgyvendinimu,
plėtojimu ir stebėsena;
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b) remti tvarią Centrinės Afrikos Respublikos vidaus saugumo pajėgų transformaciją ir jų veiksmingą operacinį veikimą
bei dislokavimą;
c) padėti plėtoti integruotą paramą Centrinės Afrikos Respublikos vidaus saugumo pajėgoms glaudžiai bendradarbiaujant
su atitinkamais subjektais, užtikrinant vieningumą ir papildomumą su jų pastangomis;
d) nustatyti išsamų padėties vaizdą pasitelkiant tam skirtus analitinius pajėgumus, be kita ko, tokiose srityse kaip strateginė
komunikacija ir politinė bei saugumo raida.
2.
Kad būtų pasiekti tie tikslai, EUAM RCA vykdoma vadovaujantis 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos patvirtinta krizės
valdymo koncepcija ir operacinio planavimo dokumentais. Pagal laipsnišką, keičiamo masto, modulinį požiūrį EUAM RCA
teikia konsultacijas strateginiu lygmeniu Centrinės Afrikos Respublikos vidaus reikalų ir visuomenės saugumo ministerijai
ir Vidaus saugumo pajėgoms, kad padėtų joms tvariai transformuotis į nuoseklesnį vadovaujantis nacionaline atsakomybe
veikiantį saugumo užtikrintoją, glaudžiai bendradarbiaudama su ES delegacija Centrinėje Afrikos Respublikoje, EUTM
RCA (1), MINUSCA, UNPOL, Afrikos Sąjunga ir kitais tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais.
3.
EUAM RCA skatina Centrinės Afrikos Respublikos vidaus saugumo pajėgas įgyvendinti tarptautinę humanitarinę
teisę ir žmogaus teises, taip pat užtikrinti civilių apsaugą, lyčių lygybę ir diskriminavimo, visų pirma dėl etninės kilmės ar
religinių įsitikinimų, draudimą.

3 straipsnis
Pavaldumo tvarka ir struktūra
1.

EUAM RCA, kaip krizių valdymo operacijos, pavaldumo tvarka yra vieninga.

2.

EUAM RCA būstinė yra Bangyje.

3.

EUAM RCA struktūra nustatoma vadovaujantis jos planavimo dokumentais.

4 straipsnis
Civilinės operacijos vadas
1.
EUAM RCA civilinės operacijos vadas yra Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro (CPCC) direktorius.
Civilinės operacijos vadui suteikiama galimybė naudotis CPCC planuojant ir vykdant EUAM RCA.
2.
Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir jam strategiškai vadovauja Politinis ir saugumo komitetas
(PSK), bendrai vadovaujant vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis
įgaliotinis), vadovauja EUAM RCA ir vykdo jos kontrolę strateginiu lygmeniu.
3.
Civilinės operacijos vadas užtikrina tinkamą ir veiksmingą Tarybos ir PSK sprendimų įgyvendinimą vykdant
operacijas, be kita ko, prireikus strateginiu lygmeniu teikdamas nurodymus misijos vadovui, taip pat jį konsultuodamas ir
teikdamas jam techninę paramą.
4.

Civilinės operacijos vadas atsiskaito Tarybai per vyriausiąjį įgaliotinį.

5.
Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms valdžios institucijoms
pagal nacionalines taisykles, atitinkamai Sąjungos institucijai arba Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT). Tos valdžios
institucijos perduoda savo personalo operacinį valdymą (OPCON) civilinės operacijos vadui.
6.
Civilinės operacijos vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad Sąjungos rūpestingumo pareiga būtų tinkamai
atlikta.
7.
Civilinės operacijos
tarpusavyje konsultuojasi.

vadas

ir

ES

delegacijos

Centrinėje

Afrikos

Respublikoje

vadovas

prireikus

(1) Europos Sąjungos BSGP karinė mokymo misija Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA), įsteigta 2016 m. balandžio 19 d. Tarybos
sprendimu (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos BSGP karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA)
(OL L 104, 2016 4 20, p. 21).
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5 straipsnis
Misijos vadovas
1.
Misijos vadovas yra atsakingas už EUAM RCA, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę operacijos rajone. Misijos vadovas
yra tiesiogiai pavaldus civilinės operacijos vadui ir veikia laikydamasis jo nurodymų.
2.

Misijos vadovas atstovauja EUAM RCA jos atsakomybės srityje.

3.
Misijos vadovas prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę už EUAM RCA, be kita ko, EUAM RCA suteikto turto,
išteklių ir informacijos atžvilgiu. Misijos vadovas gali EUAM RCA personalo nariams suteikti įgaliojimus vykdyti personalo
ir finansų reikalų valdymo užduotis, jam prisiimant bendrą atsakomybę.
4.
Misijos vadovas yra atsakingas už EUAM RCA personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines
priemones taiko siunčiančiosios valstybės nacionalinės valdžios institucijos pagal nacionalines taisykles, atitinkama
Sąjungos institucija arba EIVT.
5.

Misijos vadovas užtikrina tinkamą EUAM RCA matomumą.

6.
Nedarant poveikio pavaldumo tvarkai, misijos vadovui vietos politines gaires teikia Sąjungos delegacijos Centrinėje
Afrikos Respublikoje vadovas.

6 straipsnis
Personalas
1.
EUAM RCA personalą sudaro visų pirma valstybių narių, Sąjungos institucijų arba EIVT komandiruoti darbuotojai.
Kiekviena valstybė narė, kiekviena Sąjungos institucija ir EIVT padengia išlaidas, susijusias su visais jų komandiruotais
darbuotojais, įskaitant kelionės į veiklos vykdymo vietą bei grįžimo iš jos išlaidas, atlyginimus, sveikatos draudimą ir
išmokas, išskyrus skiriamus dienpinigius.
2.
Valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT atitinkamai yra atsakingos už atsakymą į visas su komandiravimu
susijusias pretenzijas, pateiktas jų komandiruoto personalo nario arba su juo susijusias, ir už bet kokio ieškinio iškėlimą
tam asmeniui.
3.
EUAM RCA gali pagal sutartį įdarbinti tarptautinius ir vietos darbuotojus, jeigu reikiamų funkcijų negali vykdyti
valstybių narių komandiruoti darbuotojai. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, jeigu nėra tinkamų kandidatų iš
valstybių narių, gali būti įdarbinami dalyvaujančių trečiųjų valstybių piliečiai atitinkamai su jais sudarant sutartį.
4.
Tarptautinių ir vietos darbuotojų įdarbinimo sąlygos ir teisės bei pareigos nustatomos EUAM RCA ir atitinkamų
personalo narių sutartyse.

7 straipsnis
EUAM RCA ir jos personalo statusas
EUAM RCA ir jos personalo statusui, įskaitant, kai tinkama, privilegijas, imunitetus ir kitas papildomas garantijas, būtinas
EUAM RCA įvykdymui ir sklandžiam funkcionavimui, taikomas susitarimas, sudarytas pagal ES sutarties 37 straipsnį ir
laikantis SESV 218 straipsnyje nustatytos procedūros.

8 straipsnis
Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas
1.
PSK Tarybos ir vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe vykdo EUAM RCA politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai.
Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus šiuo tikslu pagal ES sutarties 38 straipsnio trečią dalį. Šis įgaliojimas
apima įgaliojimus vyriausiojo įgaliotinio siūlymu paskirti misijos vadovą ir įgaliojimus keisti operacijos planą (OPLAN).
Įgaliojimai priimti sprendimus dėl EUAM RCA tikslų ir jos nutraukimo paliekami Tarybai. PSK sprendimai dėl misijos
vadovo skyrimo skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.
PSK reguliariai, taip pat iškilus poreikiui, teikiamos civilinės operacijos vado ir misijos vadovo ataskaitos jų
atsakomybės sričių klausimais.

9 straipsnis
Trečiųjų valstybių dalyvavimas
1.
Nedarant poveikio Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumui ir jos bendrai institucinei struktūrai, trečiosios
valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie EUAM RCA su sąlyga, kad jos padengia su savo komandiruotais darbuotojais
susijusias išlaidas, įskaitant atlyginimus, draudimą nuo visų rūšių rizikos, dienpinigius ir kelionės į Centrinės Afrikos
Respubliką bei grįžimo iš jos išlaidas, taip pat atitinkamai prisideda prie EUAM RCA einamųjų išlaidų padengimo.
2.
Prie EUAM RCA prisidedančios trečiosios valstybės turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę EUAM
RCA veiklą kaip ir valstybės narės.
3.
Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų priėmimo ir įsteigti Prisidedančiųjų valstybių
komitetą.
4.
Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimais, kurie sudaromi pagal ES sutarties 37 straipsnį, ir
reikiamu mastu – papildomais techniniais susitarimais. Jei Sąjunga ir trečioji valstybė sudaro arba yra sudariusios
susitarimą, kuriuo nustatomos tos trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios
sąlygos, to susitarimo nuostatos taikomos vykdant EUAM RCA.

10 straipsnis
Saugumas
1.
Civilinių operacijų vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina, kad
EUAM RCA jas tinkamai bei veiksmingai įgyvendintų pagal 4 straipsnį.
2.
Misijos vadovas yra atsakingas už EUAM RCA saugumą ir už tai, kad būtų užtikrinta, kad būtų laikomasi EUAM RCA
taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti
veiksmų pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.
3.
Misijos vadovui padeda misijos saugumo pareigūnas; jis yra atskaitingas misijos vadovui ir taip pat palaiko glaudžius
darbinius santykius su EIVT.
4.
Pagal OPLAN EUAM RCA darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymo saugumo
klausimais kursuose. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, kuriuos
organizuoja misijos saugumo pareigūnas.
5.

Misijos vadovas užtikrina ES įslaptintos informacijos apsaugą pagal Tarybos sprendimą 2013/488/ES (2).

11 straipsnis
Nuolatinės stebėsenos centras
Siekiant vykdyti EUAM RCA, veiklą pradeda Nuolatinės stebėsenos centras.
(2) 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių
(OL L 274, 2013 10 15, p. 1).
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12 straipsnis
Teisinės nuostatos
EUAM RCA turi teisę pirkti paslaugas ir prekes, sudaryti sutartis ir administracinius susitarimus, įdarbinti darbuotojus,
turėti banko sąskaitas, įsigyti ir perleisti turtą, vykdyti savo įsipareigojimus ir būti teismo proceso šalimi, kai to reikia šiam
sprendimui įgyvendinti.

13 straipsnis
Finansinės nuostatos
1.
Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM RCA susijusioms išlaidoms per 6 mėnesius nuo šios sprendimo
įsigaliojimo dienos padengti, yra 7 100 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnio laikotarpio orientacinės finansavimo sumos
priima Taryba.
2.
Visos išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles. EUAM RCA viešojo
pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, EUAM RCA
perkamoms prekėms netaikoma jokia kilmės taisyklė. Komisijai pritarus, EUAM RCA gali sudaryti techninius susitarimus
su valstybėmis narėmis, priimančiąja valstybe, dalyvaujančiomis trečiosiomis valstybėmis ir kitais tarptautiniais subjektais
dėl įrangos, paslaugų ir patalpų teikimo EUAM RCA.
3.
EUAM RCA yra atsakinga už savo biudžeto įvykdymą. Šiuo tikslu EUAM RCA pasirašo susitarimą su Komisija.
Finansiniai susitarimai turi atitikti 3, 4 ir 5 straipsniuose numatytą misijos pavaldumo tvarką ir EUAM RCA veiklos
reikalavimus.
4.

EUAM RCA yra visiškai atskaitinga Komisijai už pagal jų susitarimą vykdomą finansinę veiklą ir veikia jos prižiūrima.

5.

Su EUAM RCA susijusios išlaidos padengiamos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

14 straipsnis
Sąjungos reagavimo veiksmų nuoseklumas ir derinimas
1.
Vyriausiasis įgaliotinis užtikrina šio sprendimo įgyvendinimo atitiktį Sąjungos išorės veiksmų visumai, be kita ko,
Sąjungos programoms vystymosi srityje.
2.
Nedarant poveikio pavaldumo tvarkai, misijos vadovas savo veiksmus glaudžiai derina su Sąjungos delegacija
Bangyje, kad būtų užtikrintas Sąjungos veiksmų Centrinės Afrikos Respublikoje nuoseklumas.
3.
Misijos vadovas savo veiklą glaudžia derina su EUTM RCA, MINUSCA, UNPOL, Afrikos Sąjunga ir atitinkamai kitais
tarptautiniais subjektais.

15 straipsnis
Informacijos teikimas
1.
Vadovaujantis Sprendimu 2013/488/ES, vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas atitinkamai ir pagal EUAM RCA poreikius
teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms EUAM RCA tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją,
pažymėtą ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma.
2.
Vadovaujantis Sprendimu 2013/488/ES, tuo atveju, kai reikia skubiai patenkinti konkrečius veiklos poreikius,
vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas teikti priimančiajai valstybei bet kokią ES įslaptintą informaciją, pažymėtą ne
aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma, kuri parengta EUAM RCA tikslais. Šiuo tikslu
sudaromi vyriausiojo įgaliotinio ir priimančiosios valstybės kompetentingų valdžios institucijų susitarimai.
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3.
Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms bet kokius su EUAM
RCA klausimų svarstymu Taryboje susijusius ES neįslaptintus dokumentus, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos
taisyklių (3) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.
4.
Vyriausiasis įgaliotinis gali 1–3 dalyse nurodytus įgaliojimus ir kompetenciją sudaryti 2 dalyje nurodytus susitarimus
deleguoti jam pavaldiems asmenims, civilinių operacijų vadui ir misijos vadovui, laikantis Sprendimo 2013/488/ES
VI priedo VII skirsnio.
16 straipsnis
EUAM RCA pradėjimas
1.
Misija pradedama Tarybos sprendimu EUAM RCA civilinių operacijų vado rekomenduojamą dieną, kai pasiekiamas
jos pradinis operacinis pajėgumas.
2.
EUAM RCA pagrindinė darbuotojų grupė atlieka būtinus parengiamuosius darbus, kad būtų pasiektas EUAM RCA
pradinis operacinis pajėgumas.
17 straipsnis
Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Jis nustoja galioti praėjus 2 metams po EUAM RCA pradėjimo.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES

(3) 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11,
p. 35).
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/2111
2019 m. gruodžio 9 d.
dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje, kuria mažinama
neteisėtų šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų grėsmė

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)

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 – „ES ŠLG strategija“);

(2)

ES ŠLG strategijoje primenama, kad nors pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga, ypač Pietryčių Europoje,
šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) ir šaudmenų kaupimosi mastas, netinkamos saugojimo sąlygos, plačiai paplitęs
neteisėtas laikymas ir įgyvendinimo spragos toliau riboja šaunamųjų ginklų ir ŠLG kontrolės priemonių
veiksmingumą kai kuriose Vakarų Balkanų dalyse, o tai daro poveikį saugumui šiame regione ir ES;

(3)

2018 m. liepos 10 d. Londone įvykusiame Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime priimtos „Veiksmų gairės
dėl šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) / ir jų šaudmenų neteisėto laikymo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prekybos
jais Vakarų Balkanuose klausimų tvaraus sprendimo iki 2024 m.“ (toliau – „veiksmų gairės“);

(4)

ES ŠLG strategijoje pažymima, kad Sąjunga toliau rems Pietryčių ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės
centro (SEESAC) vykdomą ŠLG kontrolės veiklą ir atsižvelgs į regionines iniciatyvas, pavyzdžiui, veiksmų gaires;

(5)

gairių tikslai, dėl kurių susitarė Vakarų Balkanų partneriai, atitinka Sąjungos ir Jungtinių Tautų (JT) pastangas kovoti
su neteisėta prekyba ŠLG bei jų šaudmenimis. 2018 m. Nusiginklavimo darbotvarkėje „Mūsų bendros ateities
užtikrinimas“ JT generalinis sekretorius konkrečiai paragino spręsti perteklinio įprastinės ginkluotės kaupimo bei
neteisėtos prekybos ja problemą ir remti šalių lygmens požiūrį į šaulių ginklus;

(6)

JT Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. (toliau – „2030 m. darbotvarkė“) patvirtinama, kad kova su
neteisėta prekyba ŠLG yra būtina siekiant daugelio darnaus vystymosi tikslų, įskaitant tikslus, susijusius su taika,
teisingumu ir tvirtomis institucijomis, skurdo mažinimu, ekonomikos augimu, sveikata, lyčių lygybe ir saugiais
miestais. Todėl nustatydamos 2030 m. darbotvarkės darnaus vystymosi 16.4 tikslą, visos JT valstybės narės
įsipareigojo gerokai sumažinti neteisėtus finansinius ir ginklų srautus;

(7)

2018 m. birželio 30 d. trečioje Jungtinių Tautų konferencijoje, skirtoje veiksmų programos dėl neteisėtos prekybos
šaulių ir lengvaisiais ginklais visų aspektų prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo įgyvendinimo pažangai
peržiūrėti, buvo priimtas baigiamasis dokumentas, kuriame JT valstybės narės atnaujino savo įsipareigojimą užkirsti
kelią ŠLG nukreipimui ir kovoti su juo. JT valstybės narės dar kartą patvirtino savo pasirengimą vykdyti tarptautinį
bendradarbiavimą ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą užtikrinant geresnį veiklos koordinavimą, konsultavimąsi,
keitimąsi informacija ir operatyvinį bendradarbiavimą, įtraukiant atitinkamas regionines ir subregionines
organizacijas, taip pat teisėsaugos, sienų kontrolės ir eksporto bei importo licencijas išduodančias institucijas;
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Šiuo sprendimu remiamo projekto tikslas – sustiprinti ir papildyti Sąjungos pagalbą ŠLG kontrolės srityje. Iki šiol tą
pagalbą Sąjunga teikė remdamasi Tarybos sprendimais dėl SEESAC darbo Vakarų Balkanų regione rėmimo, t. y.
Tarybos sprendimais 2004/791/BUSP (1), 2010/179/BUSP (2), 2013/730/BUSP (3) ir (BUSP) 2016/2356 (4), ir ja
prisidedama siekiant Kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų platinimu regioninio įgyvendinimo plano ir veiksmų gairių
tikslų, kuriems parama teikiama Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/1788 (5),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Siekiant įgyvendinti ES kovos su neteisėtais šaunamaisiais ginklais, šaulių ir lengvaisiais ginklais ir jų šaudmenimis
strategiją „Saugoti ginklus – ginti piliečius“, bendras šiuo sprendimu remiamo ir jo priede išdėstyto projekto tikslas yra
papildomai prisidėti prie didesnio saugumo Pietryčių Europos regione ir Sąjungoje kovojant su neteisėtų šaulių ir lengvųjų
ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų keliama grėsme Pietryčių Europoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje bei minėtų ginklų ir šaudmenų
iš šių šalių keliama grėsme.
2.
Įgyvendinant projektą, kuriame bus atsižvelgiama į kitas regionines iniciatyvas, visų pirma Vakarų Balkanų veiksmų
gaires, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) darbą ir atitinkamą Europos Komisijos veiklą Pietryčių
Europos regione, susijusius su ginklų kontrole ir neteisėta prekyba ginklais, siekiama šių konkrečių tikslų:
— prisidėti stiprinant regioninį bendradarbiavimą, keitimąsi žiniomis ir dalijimąsi informacija apie ŠLG kontrolę,
— toliau remti teisės aktų ir reguliavimo sistemos, susijusios su ŠLG, šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis, plėtojimą ir
jos suderinimą su Sąjungos sistema ir standartizacija Pietryčių Europoje,
— toliau remti įrodymais pagrįstos politikos kūrimą ŠLG kontrolės srityje, atsižvelgiant tiek į vyrų, tiek moterų poreikius,
— stiprinti Vakarų Balkanų pasienio policijos ir kriminalinės policijos tarnybų pajėgumus kovoti su neteisėta prekyba
šaunamaisiais ginklais ir jų laikymu,
— pagerinti fizinio saugumo ir atsargų valdymo gebėjimus vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus,
mažinant perteklius ir rengiant mokymus,
— remtis dabar vykdomu darbu, susijusiu su ryšių punktų „Šaunamieji ginklai“ Pietryčių Europoje steigimu.

2 straipsnis
1.
Už šio sprendimo įgyvendinimą yra atsakingas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo
politikai (toliau – „vyriausiasis įgaliotinis“).
(1) 2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/791/BUSP, pratęsiantis ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/842/BUSP dėl
Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo siekiant, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų
destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu pietryčių Europoje (OL L 348, 2004 11 24, p. 46).
(2) 2010 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2010/179/BUSP dėl paramos SEESAC ginklų kontrolės veiklai Vakarų Balkanuose pagal ES
kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L 80, 2010 3 26, p. 48).
(3) 2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas 2013/730/BUSP dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių
Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L 332,
2013 12 11, p. 19).
(4) 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2356 dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai
Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L
348, 2016 12 21, p. 60).
(5) 2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1788, kuriuo remiamas Pietryčių Europos ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų
ginklų kontrolės tarpininkavimo mechanizmas (SEESAC) siekiant įgyvendinti Regioninių veiksmų gaires dėl kovos su neteisėta prekyba
ginklais Vakarų Balkanuose (OL L 293, 2018 11 20, p. 11).
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2.
1 straipsnyje nurodyto projekto techninį įgyvendinimą vykdo SEESAC, prireikus veiklą koordinuodamas su Europos
kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininės platformos (EMPACT) vykdytoju.
3.
SEESAC atlieka savo užduotis vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Tuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir Jungtinių Tautų
vystymosi programa (JTVP), kuri veikia SEESAC vardu, sudaro reikiamus susitarimus.
3 straipsnis
1.
1 straipsnyje nurodytam Sąjungos finansuojamam projektui įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra
11 819 605,20 EUR.
2.
Iš 1 dalyje nustatytos orientacinės sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų
procedūrų ir taisyklių.
3.

Komisija prižiūri, kad 2 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos.

4.
Tuo tikslu Komisija ,sudaro reikiamą susitarimą su JTVP, kuri veikia SEESAC vardu. Tame susitarime numatoma, kad
SEESAC turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.
5.
Komisija stengiasi kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo sudaryti 4 dalyje nurodytą susitarimą. Ji informuoja
Tarybą apie sunkumus, kurie kyla to proceso metu, ir praneša to susitarimo sudarymo datą.
6.

Išsamus projekto aprašymas pateikiamas šio sprendimo priede.
4 straipsnis

1.
Vyriausiasis įgaliotinis praneša Tarybai apie šio sprendimo įgyvendinimą kas ketvirtį teikdamas reguliarias ataskaitas,
kurias parengia SEESAC.
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 48 mėnesiams nuo 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto susitarimo sudarymo dienos.
Tačiau jis netenka galios praėjus šešiems mėnesiams po jo įsigaliojimo dienos, jei per tą laikotarpį toks susitarimas
nesudaromas.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES
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PRIEDAS

Projektas, kuriuo remiamas neteisėtų šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų Pietryčių Europoje
grėsmės mažinimas

1.

Įvadas ir tikslai

Pastaraisiais metais Pietryčių Europoje padaryta didelė pažanga stiprinant ginklų kontrolę ir kovojant su neteisėta
prekyba ginklais, be kita ko, dėl ilgalaikės Sąjungos paramos. Tačiau Pietryčių Europos regionas tebekelia
susirūpinimą ir 2018 m. lapkričio 19 d. ES kovos su neteisėtais šaunamaisiais ginklais, šaulių ir lengvaisiais ginklais
(ŠLG) ir jų šaudmenimis strategijoje „Saugoti ginklus – ginti piliečius“ (toliau – „ŠLG strategija“) buvo įvardytas kaip
prioritetinė sritis. Neteisėti šaunamieji ginklai aiškiai daro poveikį vidaus ir išorės saugumui, nes Pietryčių Europos
regione ir ES kurstomi organizuotas nusikalstamumas ir teroro aktai. Todėl, kuriant tvirtus ir veiksmingus ginklų
perdavimo, naudojimo, laikymo ir kaupimo kontrolės mechanizmus svariai prisidedama prie regiono, Europos ir
pasaulio taikos bei saugumo.

Siekiant įveikti tebesančius iššūkius, susijusius su ŠLG kontrole, toliau padėti valdžios institucijoms kovoti su šiais
iššūkiais ir sustiprinti įsipareigojimą kovoti su neteisėta prekyba ŠLG ir šaunamaisiais ginklais bei netinkamu jų
naudojimu , 2018 m. liepos 10 d. Londone vykusiame Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime priimtos
„Veiksmų gairės dėl ŠLG ir jų šaudmenų neteisėto laikymo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prekybos jais Vakarų
Balkanuose klausimų tvaraus sprendimo iki 2024 m.“ (toliau – veiksmų gairės). Veiksmų gairėse yra septyni tikslai,
apimantys visas funkcines ginklų kontrolės sritis; juose pateikiama vizija dėl Vakarų Balkanų kaip saugesnio regiono
ir saugumo eksportuotojo, kuriame įdiegti visapusiškai su ES ir kitais tarptautiniais standartais suderinti išsamūs ir
tvarūs mechanizmai siekiant nustatyti neteisėto šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir sprogmenų laikymo, netinkamo jų
naudojimo bei neteisėtos prekybos jais atvejus, užkirsti jiems kelią, persekioti už juos ir juos kontroliuoti. 2018 m.
Sąjunga priėmė Tarybos sprendimą, kuriuo remiamas veiksmų gairių įgyvendinimas (Tarybos sprendimas (BUSP)
2018/1788 (1)).

Pietryčių ir Rytų Europos ŠLG kontrolės tarpininkavimo mechanizmas (toliau – SEESAC), atlikdamas kovos su šaulių ir
lengvųjų ginklų platinimu regioninio įgyvendinimo plano (toliau – Regioninis įgyvendinimo planas) vykdomosios
institucijos funkciją, padėjo parengti veiksmų gaires. Sprendimu (BUSP) 2018/1788 SEESAC įgaliotas koordinuoti ir
stebėti veiksmų gairių įgyvendinimą. Institucijų, tarptautinių organizacijų ir paramos teikėjų veiksmų koordinavimas
veiksmų gairių sistemoje daugiausia užtikrinamas formaliais regioniniais veiksmų gairių koordinavimo susitikimais,
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pažangai apžvelgti ir keitimuisi informacija, ir teikiant ekspertų ir techninę
paramą rengiant vietos lygmens veiksmų gairių koordinavimo susitikimus. Veiksmų gairių įgyvendinimo stebėsena
užtikrinama dukart per metus rengiant stebėsenos ir vertinimo ataskaitas, kuriose dokumentuojama to įgyvendinimo
pažanga, iššūkiai ir poreikiai , remiantis bendrai sutartais pagrindiniais veiklos rodikliais. Be to, SEESAC atlieka Vakarų
Balkanų ŠLG kontrolės veiksmų gairių daugiapartnerio patikos fondo , sukurto siekiant padėti įgyvendinti veiksmų
gaires, sekretoriato vaidmenį. SEESAC glaudžiai bendradarbiauja su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), Europos
Komisija (Migracijos ir vidaus reikalų GD, Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD), Europolu, Europos kovos su
nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalyke platforma (EMPACT), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
(Frontex), Interpolu, NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir kitais susijusiais paramos
teikėjais bei tarptautinėmis organizacijomis, remiančiomis nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklą Pietryčių
Europoje.
(1) 2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1788, kuriuo remiamas Pietryčių Europos ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų
ginklų kontrolės tarpininkavimo mechanizmas (SEESAC) siekiant įgyvendinti Regioninių veiksmų gaires dėl kovos su neteisėta prekyba
ginklais Vakarų Balkanuose (OL L 293, 2018 11 20, p. 11).
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Bendras šio veiksmo tikslas – toliau prisidėti prie didesnio saugumo Pietryčių Europos regione ir ES, kovojant su
neteisėtų ŠLG bei jų šaudmenų keliama grėsme tiek pačioje Pietryčių Europoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, tiek dėl jų
kitur kylančia grėsme. Jį įgyvendinant bus pagilinta ir papildyta pagal pastarojo meto Tarybos sprendimus 2010/179/
BUSP (2), 2013/730/BUSP (3) ir (BUSP)2016/2356 (4) (baigia galioti 2019 m. gruodžio 29 d.) teikiama Sąjungos
pagalba ŠLG kontrolės srityje. Juo taip pat bus padedama siekti regioninio įgyvendinimo plano ir veiksmų gairių
tikslų, kurie remiami Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/1788.

Šiuo veiksmu bus padedama stiprinti regioninį bendradarbiavimą, keitimąsi žiniomis ir dalijimąsi informacija apie
ŠLG kontrolę, toliau remti šaulių ir lengvųjų ginklų bei sprogmenų srities teisės aktų ir reguliavimo sistemos
plėtojimą ir jos suderinimą su Sąjungos sistema ir standartizacija Pietryčių Europoje, toliau remti įrodymais
grindžiamą politiką šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės srityje, atsižvelgiant tiek į vyrų, tiek į moterų poreikius, didinti
Vakarų Balkanų pasienio policijos ir kriminalinės policijos tarnybų kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais
ir neteisėtu jų laikymu pajėgumus, gerinti fizinio saugumo ir atsargų valdymo gebėjimus atliekant su saugumu
susijusius infrastruktūros patobulinimus, mažinant perteklius ir rengiant mokymus, ir remtis dabartiniu darbu,
nuveiktu steigiant ryšių punktus „Šaunamieji ginklai“ Pietryčių Europoje.

Projektas iš esmės prisidės prie Europos ir pasaulio taikos bei saugumo ir tuo pačiu metu sustiprins stabilumą regione,
dirbant Regioninio bendradarbiavimo tarybos (RBT) sistemoje ir partnerystėje su kitais atitinkamais tarptautiniais
partneriais bei iniciatyvomis.

Šiuo veiksmu bus tiesiogiai prisidėta prie ES saugumo strategijos, ES ŠLG strategijos, Kovos su organizuotu ir sunkių
formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklu (EMPACT Firearms), Sutarties dėl prekybos ginklais, JT veiksmų
programos dėl neteisėtos prekybos ŠLG prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo visais aspektais, Tarptautinio
sekimo dokumento, JT šaunamųjų ginklų protokolo, JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 (2000) dėl moterų ir
taikos bei saugumo ir JT nusiginklavimo darbotvarkės įgyvendinimo, ir svarbiausia juo bus suaktyvintas regioninis
bendradarbiavimas kovojant su grėsme, kuri kyla dėl ŠLG bei jų šaudmenų plitimo. Projekto rezultatais taip pat bus
tiesiogiai prisidėta prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslo Nr. 16 dėl taikių bei teisingų visuomenių,
visų pirma tikslo Nr. 16.1 (gerokai sumažinti visų formų smurtą ir mirtingumą visur) ir tikslo Nr. 16.4 (gerokai
sumažinti neteisėtų ginklų srautus), ir tikslo Nr. 5 dėl lyčių lygybės įgyvendinimo. Be to, pagal projektą bus remiamas
Komisijos kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis ES veiksmų plano įgyvendinimas.

Konkrečiai šiuo projektu bus:

— padedama stiprinti regioninį bendradarbiavimą, keitimąsi žiniomis ir dalijimąsi informacija apie ŠLG kontrolę,

— padedama didinti Vakarų Balkanų pasienio policijos ir kriminalinės policijos tarnybų kovos su neteisėta prekyba
šaunamaisiais ginklais ir neteisėtu jų laikymu pajėgumus,

— padedama toliau stiprinti FSAV pajėgumus.
(2) 2010 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2010/179/BUSP dėl paramos SEESAC ginklų kontrolės veiklai Vakarų Balkanuose pagal ES
kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L 80, 2010 3 26, p. 48).
(3) 2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas 2013/730/BUSP dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių
Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L 332,
2013 12 11, p. 19).
(4) 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2356 dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai
Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją (OL L
348, 2016 12 21, p. 60).
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Įgyvendinimo agentūros atranka ir veiksmų bei kitų atitinkamų finansavimo iniciatyvų koordinavimas

SEESAC yra Jungtinių Tautų vystymosi programos (toliau – JTVP) ir Regioninio bendradarbiavimo tarybos bendra
iniciatyva, kuri yra pagrindinis su ŠLG susijusios veiklos Pietryčių Europoje subjektas. Atlikdamas regioninio
įgyvendinimo plano vykdomosios institucijos funkciją jis nuo 2002 m. bendradarbiauja su Pietryčių Europos
suinteresuotaisiais subjektais visaapimančio požiūrio į ŠLG kontrolę klausimu ir vykdo įvairią veiklą, kaip antai:
strateginio ir operatyvinio regioninio bendradarbiavimo palengvinimas; institucijoms skirta parama politikai plėtoti ir
pajėgumams stiprinti; informuotumo didinimo ir ŠLG rinkimo kampanijos; atsargų valdymas, pertekliaus mažinimas,
ženklinimo ir atsekamumo pajėgumų gerinimas ir griežtesnė ginklų eksporto kontrolė. Tokiu būdu, įgyvendindamas
daug suinteresuotųjų subjektų apimančias regionines intervencijas bendrame Pietryčių Europos regiono partnerių
politiniame ir ekonominiame kontekste, užtikrindamas nacionalinę bei regioninę atsakomybę ir savo veiksmų
ilgalaikį tvarumą ir tapdamas svarbiausia regionine institucija ŠLG kontrolės srityje, SEESAC įgijo išskirtinę
kompetenciją ir patirtį.

SEESAC palaiko aktyvius dvišalius ir daugiašalius ryšius su visais susijusiais subjektais ir organizacijomis. Šiuo
požiūriu jis ir toliau atlieka Regioninės ŠLG iniciatyvinės grupės sekretoriato funkcijas. Be to, SEESAC vykdo
Regioninio požiūrio į atsargų mažinimo iniciatyvos (RASR) sekretoriato iniciatyvą, jis taip pat paskirtas DPF
sekretoriatu. SEESAC taip pat dalyvauja ŠLG ir (arba) kovos su minomis koordinavimo susitikimuose; tai neformalus
NATO, Sąjungos, ESBO, Jungtinių Tautų nusiginklavimo reikalų biuro (UNODA) ir SEESAC ŠLG kontrolės veiklos
koordinavimo mechanizmas. SEESAC reguliariai prisideda prie atitinkamų regioninių forumų, pavyzdžiui, ES ir
Vakarų Balkanų teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimų, NATO struktūrinio pasikeitimo informacija apie
ŠLG proceso ir Pietryčių Europos gynybos ministrų bendradarbiavimo (SEDM) proceso. Be to, SEESAC toliau palaiko
platų formalių ir neformalių partnerysčių su tokiomis organizacijomis kaip Regioninis ginklų kontrolės patikros ir
įgyvendinimo pagalbos centras (RACVIAC) – Bendradarbiavimo saugumo srityje centras bei ESBO Bendradarbiavimo
saugumo srityje forumas (BSF) tinklą. Pasitelkiant JT su šaulių ginklais susijusių veiksmų koordinavimo (CASA)
projektą ir kitus formatus vyksta reguliarūs veiksmų koordinavimo susitikimai ir keitimasis informacija su kitomis JT
agentūromis, kaip antai JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru (UNODC) bei UNODA. Taigi
SEESAC atlieka įvairių su saugumo sektoriaus reforma susijusių klausimų sprendimo regioninio centro ir pagrindinio
subjekto funkcijas, itin daug dėmesio skiriant ŠLG kontrolei ir atsargų valdymui. SEESAC palaiko glaudžius ryšius ir su
atitinkamas Sąjungos veikėjais, pirmiausia su Migracijos ir vidaus reikalų GD, Kaimynystės politikos ir plėtros derybų
GD, Europolu, Interpolu ir Frontex, taip pat su ES vadovaujamomis iniciatyvomis, pvz., EMPACT, skirta šaunamiesiems
ginklams, bei Europos šaunamųjų ginklų ekspertų (EFE) grupe. Tai leidžia veiksmingiau palaikyti ryšius su partneriais
Pietryčių Europos šalyse.

Įsikūręs Belgrade, SEESAC šiuo metu veikia visoje Pietryčių Europoje: Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje,
Kosove (*), Moldovos Respublikoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijos Respublikoje ir Serbijoje, taip pat teikia ribotą
paramą Baltarusijai ir Ukrainai. Anksčiau jis taip pat veikė Bulgarijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje. Regioninę atsakomybę
užtikrina RBT bei RSG, kuriose visų Pietryčių Europos šalių atstovai teikia strategines konsultacijas, iniciatyvas ir
paramos prašymus.

SEESAC pirmasis pradėjo laikytis požiūrio, grindžiamo bendrų problemų sprendimu pasitelkiant regionines
iniciatyvas, kuris davė įspūdingų rezultatų Pietryčių Europoje ne tik dėl itin svarbaus keitimosi informacija ir bendrai
spendžiant problemas įžiebtos sveikos regioninės konkurencijos skatinimo, bet ir dėl to, kad juo padedama pasiekti
nuoseklių ir lengvai pamatuojamų rezultatų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis pasitelkiant holistinį įgyvendinimo
būdą.

SEESAC yra pasiekęs labai gerų ankstesnių Sąjungos finansuotų projektų numatytos veiklos įgyvendinimo rezultatų;
tvarūs projektų rezultatai pasiekti užtikrinant bei skatinant projektų ir veiklos nacionalinę atsakomybę bei
propaguojant veiksmų koordinavimą regioniniu lygiu, dalijimąsi patirtimi ir geriausia praktika, taip pat mokslinius
tyrimus regioniniu lygiu. ŠLG srities ekspertinės žinios ir gilus regiono reikalų išmanymas bei atitinkamų
suinteresuotųjų subjektų pažinimas įtvirtina SEESAC kaip tinkamiausią šių konkrečių veiksmų įgyvendinimo partnerį.
(*) Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl
Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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Projekto aprašymas
Naujas projekto etapas bus grindžiamas pasiekimais, padarytais pagal Tarybos sprendimus 2004/791/BUSP (5),
2010/179/BUSP, 2013/730/BUSP, (BUSP) 2016/2356 ir papildomumo principu – pagal šiuo metu vykdomą Tarybos
sprendimą (BUSP) 2018/1788. Daugiausia dėmesio bus skiriama trims pagrindinėms sritims, išlaikant holistinį
požiūrį į ŠLG keliamos grėsmės Pietryčių Europos regione šalinimą.
Šios trys sritys yra skirtos strateginiam ir politiniam lygmeniui, taip pat operatyviniams aspektams, tokiu būdu
tiesiogiai padedant visiems ŠLG kontrolės lygiams, daugiausia dėmesio skiriant: tam, kad būtų stiprinamas regioninis
bendradarbiavimas, keitimasis žiniomis ir dalijimasis informacija, tam, kad būtų didinami Vakarų Balkanų pasienio
policijos ir kriminalinės policijos tarnybų kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir neteisėtu jų laikymu
pajėgumai, ir tam, kad būtų gerinami FSAV gebėjimai vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus,
mažinant perteklius ir rengiant mokymus.
Visų pirma projekto rezultatai bus tokie:
— sustiprintas regioninis bendradarbiavimas, keitimasis žiniomis ir dalijimasis informacija ginklų kontrolės srityje;
— pagerinti Vakarų Balkanų pasienio apsaugos policijos ir kriminalinės policijos tarnybų pajėgumai kovoti su
neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir neteisėtu jų laikymu;
— pagerinti FSAV pajėgumai vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros patobulinimus, mažinant perteklius ir
rengiant mokymus.
Projekto strategija yra grindžiama išskirtiniu SEESAC požiūriu į pasitikėjimo ir bendradarbiavimo Pietryčių Europos
regione stiprinimą, kuris yra būtinas norint pasiekti konkrečių ir išmatuojamų esminių pokyčių. Visų pirma regionų
lygmeniu paaiškėjo, kad įvairūs bendradarbiavimo procesai, prie kurių prisidėjo SEESAC ir kuriuose dalyvavo tiek
politikos formuotojai, tiek operatyvinio lygmens specialistai, yra itin svarbus elementas užtikrinant palankią ir
konkurencingą aplinką žinių perdavimui, keitimuisi ekspertinėmis žiniomis ir dalijimuisi informacija. Tai buvo
naudinga ne tik pajėgumų Pietryčių Europos regione stiprinimui, bet dar svarbiau – institucijų ir atskirų ekspertų
tarpusavio pasitikėjimo stiprinimui ir tiesioginio bendradarbiavimo nustatymui; jį pasitelkus, be kitų veiksnių ko, buvo
sudarytos sąlygos parengti veiksmų gaires. Be to, regioninio bendradarbiavimo požiūris padėjo pasiekti, kad Pietryčių
Europos regiono pastangos kontroliuoti prekybą ginklais būtų skaidresnės ir efektyvesnės – Pietryčių Europos valstybės
pasaulio mastu yra tarp valstybių, kurios skaidriausiai teikia ataskaitas apie ginklų perdavimą. Todėl projektu bus toliau
skatinamas regioninis bendradarbiavimas, kaip itin svarbus elementas, užtikrinantis palankias sąlygas išmatuojamiems
rezultatams pasiekti.
Šio projekto geografinė aprėptis yra Pietryčių Europa, o tiesioginės projekto naudos gavėjos yra atitinkamos Albanijos,
Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos, Moldovos Respublikos, Šiaurės Makedonijos Respublikos ir
Kosovo (**) institucijos. Projektu taip pat bus siekiama toliau remti Rytų Europos šalis, kurios susiduria su panašiais
ŠLG kontrolės iššūkiais, visų pirma Ukrainą ir Baltarusiją, joms dalyvaujant perduodant Vakarų Balkanuose nuo 2002
m. įgytas žinias ir patirtį bei plėtotos geriausios praktikos pavyzdžius.

3.1. Regioninio bendradarbiavimo palengvinimas ir parama įrodymais grindžiamam politikos formavimui ŠLG kontrolės srityje, tokiu
būdu toliau prisidedant prie neteisėto ŠLG platinimo grėsmės mažinimo

T ik s l as
Pirmojo komponento tikslas – toliau prisidėti prie pajėgumų formuoti ir įgyvendinti įrodymais pagrįstą ŠLG politiką
stiprinimo ir metodų standartizavimo, pasitelkus ŠLG komisijų ir Pietryčių Europos šaunamųjų ginklų ekspertų
tinklo (SEEFEN) regioninį bendradarbiavimą strateginiu ir operatyviniu lygmenimis, prie keitimosi informacija ir
dalijimosi gerąja patirtimi, prie duomenų rinkimo ir analizavimo pajėgumų didinimo, ŠLG srities teisės aktų ir
reguliavimo sistemų derinimo bei standartizavimo ir nuolatinio lyties aspekto integravimo į ŠLG kontrolės politiką.
Tai savo ruožtu padės pasiekti veiksmų gairių 1, 2 ir 3 tikslus.
(5) 2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/791/BUSP, pratęsiantis ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/842/BUSP dėl
Bendrųjų veiksmų 2002/589/BUSP įgyvendinimo siekiant, kad Europos Sąjunga prisidėtų prie kovos su šaulių ir lengvųjų ginklų
destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu pietryčių Europoje (OL L 348, 2004 11 24, p. 46).
(**) Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę
dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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Apr aš y m a s
Remiantis sėkmingu požiūriu sudaryti palankesnes sąlygas tinklaveikai regiono lygmeniu, šis komponentas toliau
sudarys palankesnes sąlygas ŠLG komisijų regioniniam bendradarbiavimui rengiant reguliarius regioninius
susitikimus, keičiantis informacija ir vykdant duomenų rinkimo darbą bei stiprinant įrodymais grindžiamo politikos
formavimo gebėjimus. Ginklų perdavimo skaidrumas taip pat bus padidintas, regioninį keitimosi informacija apie
ginklų perdavimą procesą iš dalies integruojant į ŠLG komisijų bendradarbiavimo procesą, taip pat remiant tolesnį
ginklų perdavimo Pietryčių Europoje skaidrumą. Be to, pagal šį komponentą numatyta Pietryčių Europos įgytas
ekspertines žinias perduoti kitiems regionams siekiant remti Sąjungos intervencijas kitose vietovėse. Galiausiai pagal
šį komponentą bus teikiama techninė parama atliekant tikslinius ir pageidaujamus politikai aktualius mokslinius
tyrimus bei rengiant informacinius pranešimus politikos formuotojams.
Be to, atsižvelgiant į neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais Sąjungos kryptimi grėsmę, taip pat į tai, kad
šaunamieji ginklai naudojami organizuoto nusikalstamumo ir teroro aktuose, patikimų informacijos rinkimo bei
keitimosi sistemų ir mechanizmų sukūrimas yra itin svarbus elementas kovojant su šia grėsme. Ilgą laiką dirbdamas
Pietryčių Europos regione ir visų pirma sėkmingai įgyvendindamas Tarybos sprendimus 2013/730/BUSP ir (BUSP)
2016/2356, įskaitant SEEFEN sukūrimą ir sąlygų jo darbui sudarymą, SEESAC ypač daug prisidėjo prie tokių
pastangų, atlikdamas bendradarbiavimo proceso organizatoriaus vaidmenį ir dėdamas pastangas, kad būtų padidinti
teisėsaugos institucijų ženklinimo, atsekamumo ir apskaitos tvarkymo pajėgumai, be kita ko, teikiant techninę
pagalbą ir paramą apskaitos tvarkymo sistemų kūrimui ir stiprinimui. Šis komponentas bus grindžiamas ankstesniu
laikotarpiu padėtu pagrindu, bus toliau stiprinamas SEEFEN, tuo pačiu metu naudojant jį kaip platformą
intensyvesniam teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui Pietryčių Europoje ir už regiono ribų siekiant kovoti su
neteisėta prekyba ŠLG bei jų šaudmenimis. Visa SEEFEN veikla bus glaudžiai derinama su Europolo, EMPACT, EFE,
Migracijos ir vidaus reikalų GD, Interpolo, Eurojusto ir Frontex, taip pat kitų atitinkamų subjektų pastangomis ir
prisidės prie šių pastangų.
Galiausiai, komponentu bus siekiama spręsti akivaizdų ir skubų poreikį nustatyti griežtesnę ŠLG ir šaunamųjų ginklų
kontrolės teisės aktų ir reguliavimo sistemą Vakarų Balkanuose, siekiant veiksmingai reguliuoti ginklų kontrolę ir
sudaryti palankesnes sąlygas reaguoti į atitinkamas grėsmes. Tai galiausiai leis suderinti ginklų kontrolės įstatymus ir
procedūras Vakarų Balkanuose ir standartizuoti ŠLG ir šaunamųjų ginklų kontrolės procedūras bei praktiką. Toks
standartizavimas leistų pašalinti kliūtis, trukdančias teisėsaugos agentūroms ir teisminėms institucijoms tiesiogiai
bendradarbiauti, keistis informacija ir vykdyti bendrus arba lygiagrečius tyrimus. Be to, kadangi teisės aktų ir
politikos sistemose, kuriomis reguliuojama ŠLG kontrolė, Pietryčių Europoje lyčių aspektas dažnai nėra visapusiškai
pripažįstamas ar tinkamai sprendžiamas ir dėl to ginklų kontrolės pastangos tampa mažiau veiksmingos užtikrinant
visų piliečių – moterų, vyrų, mergaičių, berniukų – saugumą, projektas taip padės toliau integruoti lyčių aspektą į
teisės aktus dėl ginklų kontrolės. Tai bus daroma paramos, teikiamos įgyvendinant Tarybos sprendimą (BUSP)
2018/1788, pagrindu, organizuojant specialiai pritaikytus nacionalinius ir regioninius teminius praktinius
seminarus, atnaujinant ginklų srities teisės aktų sąvadą ir atliekant projekto teikiamos naudos gavėjų teisinės sistemos
patikrą lyties aspekto požiūriu siekiant užtikrinti, kad ginklų kontrolę reguliuojančioje politikoje nebūtų nutylėta ŠLG
ir lyčių aspekto sąsaja.
Konkrečiai, projektu numatoma palengvinti regioninį bendradarbiavimą ir remti įrodymais grindžiamą politikos
formavimą ŠLG kontrolės srityje:
— rengiant ŠLG komisijų regioninius susitikimus (du kartus per metus) Pietryčių Europoje, kuriuose daugiausia
dėmesio būtų skirta keitimuisi informacija ir dalijimuisi žiniomis bei standartizavimui ginklų kontrolės srityje,
— rengiant SEEFEN regioninius susitikimus (du kartus per metus), kuriuose daugiausia dėmesio būtų skirta keitimuisi
operatyvine informacija ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui kovojant su neteisėta prekyba šaunamaisiais
ginklais;
— teikiant pageidaujamas technines konsultacijas ir ekspertines žinias ŠLG komisijoms ir SEEFEN, kad būtų
stiprinamas politikos plėtojimas, kūrimas, priėmimas ir įgyvendinimas,
— paprašius teikiant paramą ginklų kontrolės srities teisės aktų derinimui, kad būtų padaryti atitinkami pakeitimai,
susiję su ES teisės aktais ginklų kontrolės srityje ir standartizavimu visame Pietryčių Europos regione
(2022–2023 m.),
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— remiant duomenų apie ŠLG rinkimą ir analizę, remiantis regioninėje ŠLG apžvalgoje pateiktomis
rekomendacijomis,
— eksploatuojant Ginkluoto smurto stebėsenos platformą ir reguliariai platinant Pietryčių Europos ginkluoto smurto
stebėsenos apžvalgą, kad būtų galima užfiksuoti tendencijas,
— toliau integruojant lyčių aspektą į ŠLG kontrolės politikos formavimą,
— perduodant ekspertines žinias Baltarusijai ir Ukrainai, sudarant palankesnes sąlygas dalyvauti tam tikruose
formaliuose susitikimuose, ir ŠLG kontrolės priemones,
— eksploatuojant internetinę keitimosi informacija platformą ir ją stiprinant – rengiant politikai aktualius
pageidaujamus žinių produktus.
Projekto rezultatai / įgyvendinimo rodikliai
— surengta iki aštuonių regioninių ŠLG komisijų susitikimų,
— surengta iki aštuonių regioninių SEEFEN susitikimų (du kartus per metus), kuriuose daugiausia dėmesio skirta
teisėsaugos institucijų šaunamųjų ginklų ekspertų tinklaveikai ir keitimuisi informacija,
— sustiprinti ŠLG komisijų ir SEEFEN narių gebėjimai organizuojant tikslines mokymo sesijas ir teikiant techninę ir
konsultacinio pobūdžio paramą,
— sudarytos sąlygos keitimuisi informacija, žinių perdavimui ir metodų standartizavimui,
— surengta iki dešimties teminių praktinių seminarų naudos gavėjams remiant teisės aktų suderinimą su acquis ir
standartizavimą Pietryčių Europos regione,
— suteiktos ekspertinės žinios apie teisės aktų ir politikos atnaujinimą suderinimo su ES reguliavimo sistema ir
standartais tikslu,
— paskelbtos mėnesinės ginkluoto smurto tendencijų visame Pietryčių Europos regione apžvalgos,
— užtikrinta, kad valdžios institucijos rinktų, analizuotų ir platintų duomenis remdamosi ŠLG apžvalgoje
pateiktomis rekomendacijomis,
— į ŠLG kontrolės politikos formavimą integruotas lyčių aspektas,
— toliau kuriama ginklų registravimo sistema Moldovos Respublikoje,
— sudarytos palankios sąlygos keistis žiniomis ir dalytis informacija su Baltarusijos ir Ukrainos valdžios
institucijomis.
3.2. Toliau stiprinti teisėsaugos ir sienos apsaugos institucijų gebėjimus vykdyti neteisėtos prekybos ginklais bei sprogmenimis
prevenciją ir su ja kovoti.

Ti k sl a s
Antro komponento tikslas – užtikrinti reikiamą paramą kovai su neteisėta prekyba ŠLG pagerinus tikslinių teisėsaugos
institucijų procesus, įrangą ir mokymą, laikantis veiksmų gairių 3 tikslo, pagal kurį reikalaujama iki 2024 m. gerokai
sumažinti neteisėtus šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir sprogmenų srautus.

Ap ra šy m as
Šiuo komponentu bus remiamas regioninių valdžios institucijų gebėjimų vykdyti tiek prevencinę, tiek represinę veiklą
stiprinimas; tokie gebėjimai būtini siekiant sėkmingai nustatyti neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais,
šaudmenimis ir sprogmenimis, vykdomos iš jų jurisdikcijai priklausančios teritorijos ar per ją, veiklą, užkirsti jai kelią
ir su ja kovoti. Europos saugumo darbotvarkėje kova su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais nurodyta kaip vienas
iš prioritetinių jos veiksmų. Joje paraginta peržiūrėti ir sustiprinti kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais
teisinę sistemą. Neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis šaltiniai yra įvairūs, o kontrolė prie išorės
sienų ir policijos ir mutinių bendradarbiavimas tebėra itin svarbūs, kaip nurodyta ES ŠLG strategijoje. Pietryčių
Europos regiono lygmeniu Sąjunga ir jos valstybės narės padės stiprinti teisėsaugos gebėjimus siekiant identifikuoti,
suardyti ir uždrausti neteisėtos prekybos tinklus ir neleisti, kad šaunamieji ginklai per neteisėtą rinką pasiektų
teroristus ir nusikaltėlius, inter alia, blokuojant neteisėtą ginklų finansavimą bei gabenimą ir stiprinant pasienio
policijos, muitinės ir uostų direkcijų vaidmenį. Dėl tarpvalstybinio neteisėtos prekybos ginklais pobūdžio itin svarbu
teikti paramą ir kaimyninėms šalims.
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Sustiprinta tarpvalstybinė kontrolė yra vienas iš pagrindinių visapusiško požiūrio į kovą su neteisėta prekyba
šaunamaisiais ginklais, jų pagrindiniais komponentais, šaudmenimis ir sprogmenimis ir jų srautu Vakarų Balkanuose
reikalavimų. . Veiksminga sienų kontrolė ne tik padeda atgrasyti nuo nusikaltimų visais jų aspektais, bet ir yra
pasitikėjimo stiprinimo priemonė. Griežta ir veiksminga sienų kontrolė yra bet kokios ilgalaikės nacionalinio ar
regioninio saugumo programos pagrindas. Pagal Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/2356 buvo atliktas preliminarus
jurisdikcijų sienos apsaugos tarnybų pajėgumų vertinimas, daugiausia dėmesio skiriant visų pirma pasienio policijos
administraciniams ir techniniams pajėgumams. Siekiant veiksmingai sustabdyti neteisėtą prekybą ginklais,
šaudmenimis ir sprogmenimis kertant sienas reikia stiprinti bendrus pajėgumus. Tas preliminarus vertinimas visų
pirma parodė, kad nėra tikslinių mokymų šaunamųjų ginklų aptikimo pasienyje tema, išskyrus Bosniją ir
Hercegoviną, nes pasienio policijos pajėgos neturi pakankamai įrangos, kad galėtų vykdyti aptikimą pasienio
postuose ir prie „žaliosios“ sienos. Be to, ginklai vis dažniau gaminami iš naujų medžiagų, ir jų negali aptikti metalo
detektoriai arba šunys, kurie yra išdresuoti užuosti paraką.
Teikiant paramą pagal šį komponentą daugiausia dėmesio bus skiriama standartinių veiklos procedūrų (SVP)
parengimui ir įrangos sienos apsaugos tarnyboms ir kriminalinei policijai, skirtos sustabdyti neteisėtą prekybą
šaunamaisiais ginklais ir neteisėtą jų laikymą, viešiesiems pirkimams. Be to, bus organizuojami teminiai mokymai
jurisdikcijų lygmeniu ir regioniniai praktiniai seminarai. Siūloma veikla papildys SEEFEN darbą ir bus glaudžiai
koordinuojama su kitais vykdomais Sąjungos remiamais veiksmais Pietryčių Europoje, visu pirma kovos su
organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklu ir konkrečiai EMPACT dalimi
„Šaunamieji ginklai“, taip pat su Europolo, Frontex ir Interpolo veikla.
Tai bus vykdoma:
— teikiant sienų valdymui skirtą įrangą ir mokymo paslaugas kiek tai susiję su kova su neteisėta prekyba ginklais,
remiant pasienio policijos institucijas Albanijoje, Kosove (***), Juodkalnijoje, Serbijoje ir Šiaurės Makedonijos
Respublikoje,
— teikiant įrangą ir mokymo paslaugas kriminalinei policijai kiek tai susiję su kova su neteisėta prekyba ginklais,
remiant kriminalinės policijos institucijas Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Juodkalnijoje, Serbijoje
ir Šiaurės Makedonijos Respublikoje.
Projekto rezultatai / įgyvendinimo rodikliai:
— parengta iki 6 SVP kiekvienai sienos apsaugos tarnybai,
— surengus viešuosius pirkimus įsigyta įranga, reikalinga sustabdyti neteisėtą prekybą ginklais, ir suorganizuotas
mokymas apie įrangos naudojimą,
— suorganizuota iki šešių teminių mokymų kiekvienai sienos apsaugos tarnybai,
— suorganizuota iki keturių regioninių praktinių seminarų, skirtų sienos apsaugos tarnyboms,
— parengta iki 6 SVP, skirtų kriminalinei policijai, kiekvienai jurisdikcijai,
— pateikta įranga kriminalinei policijai ir surengtas mokymas apie įrangos naudojimą,
— suorganizuota iki šešių teminių mokymų, skirtų kriminalinei policijai, kiekvienai jurisdikcijai,
— suorganizuota iki keturių regioninių praktinių seminarų, skirtų kriminalinei policijai.
3.3. Fizinio saugumo užtikrinimo ir atsargų valdymo gebėjimų gerinimas vykdant su saugumu susijusius infrastruktūros
patobulinimus, mažinant perteklius ir rengiant mokymus

Tik s l as
Sumažinti platinimo riziką padidinant ginklų bei šaudmenų atsargų saugumą ir sumažinant ŠLG atsargų perteklių
saugyklose.

Apra š y m as
Trečiojo komponento tikslas – padėti vidaus reikalų institucijoms ir policijos institucijoms toliau tobulinti saugumo
infrastruktūrą ir standartines veiklos procedūras, skirtas prioritetinėms saugykloms, dėl kurių vis dar kyla didelė ŠLG
ir jų šaudmenų vagysčių ir neteisėto platinimo rizika. Šis komponentas grindžiamas Tarybos sprendimu (BUSP)
(***) Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę
dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

2019 12 10

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/157

2016/2356 ir atitinka veiksmų gairių 7 tikslą, pagal kurį siekiama iš esmės sumažinti šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir
sprogmenų platinimo ir nukreipimo riziką, ir 6 tikslą, pagal kurį siekiama sistemingai mažinti konfiskuotų ŠLG bei
šaudmenų perteklių ir naikinimą. SEESAC sėkmingai taiko dviejų krypčių požiūrį: 1) padidinti saugyklų saugumą ir
2) sustiprinti personalo, kuriam pavestas atsargų valdymas, gebėjimus, žymiai sugriežtinti saugumo nuostatas ir
sumažinti nepageidaujamo ŠLG bei jų šaudmenų atsargų platinimo riziką. Laikantis visapusiško požiūrio į ŠLG bei jų
šaudmenų fizinį saugumą ir atsargų valdymą, SEESAC išplėtojo šį požiūrį – kartu vykdomas pertekliaus mažinimas ir
taip labiau sumažinama platinimo rizika.
Vykdant projektą bus toliau didinamas ginklų ir šaudmenų saugyklų saugumas Pietryčių Europoje toliau teikiant
konkrečią techninę ir su infrastruktūra susijusią paramą, vadovaujantis geriausia tarptautine praktika ir standartais.
Nors saugumas karinėse saugyklose buvo žymiai padidintas pagal Tarybos sprendimą 2013/730/BUSP, SEESAC
nurodė, kad policijos ir vidaus reikalų institucijų turimos atsargos kelia susirūpinimą dėl nepakankamų saugojimo
pajėgumų, netinkamų apskaitos ir atsargų valdymo pajėgumų bei sudėtingesnių sistemų, apimančių mokomuosius
ginklus, taip pat konfiskuotus šaunamuosius ginklus. Bus remiamas policijos / vidaus reikalų institucijų ŠLG saugyklų
ir įkalčių saugyklų saugumo didinimas tobulinant infrastruktūrą. Prioritetas yra vietos policijos nuovadose esančios
įkalčių saugyklos dėl galimo nukreipimo pavojaus , taip pat dėl viešojo saugumo, kai kelios pavojingos medžiagos yra
laikomos kartu prastomis laikymo sąlygomis. Taip pat bus teikiama parama ŠLG ir šaudmenų pertekliaus ar
konfiskuotų ŠLG ir šaudmenų kiekio mažinimui, tokiu būdu toliau mažinant jų neteisėto platinimo riziką.
Numatoma pagrindinė veikla:
— remti policijos ir (arba) vidaus reikalų institucijų ŠLG saugyklų ir įkalčių saugyklų saugumo didinimą tobulinant
infrastruktūrą,
— remti ŠLG pertekliaus ir (arba) konfiskuotų ŠLG kiekio naikinimą,
— organizuoti regioninius teminius praktinius seminarus ginklų ir šaudmenų atsargų valdymo srityje,
— stiprinti atitinkamų valstybinių institucijų gebėjimus nustatyti patikrų sistemas.
Projekto rezultatai / įgyvendinimo rodikliai:
— padidintas vienos saugyklos saugumas vadovaujantis tarptautiniais standartais ir geriausia patirtimi,
— padidintas ne daugiau kaip 18 įkalčių saugyklų saugumas,
— sunaikinta iš viso ne daugiau kaip 12 000 vienetų įprastinių ginklų,
— sunaikinta iš viso ne daugiau kaip 22 000 vienetų šaudmenų,
— surengti ne daugiau kaip trys teminiai praktiniai seminarai.

4.

Paramos gavėjai
Tiesioginės projekto naudos gavėjos bus institucijos, atsakingos už ŠLG kontrolę Pietryčių Europoje. Albanijos
Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo (****), Moldovos Respublikos, Juodkalnijos, Serbijos Respublikos ir
Šiaurės Makedonijos Respublikos vidaus reikalų institucijoms, policijos tarnyboms, sienos apsaugos tarnyboms,
baudžiamosios veikos tyrėjams, prokurorams ir muitinėms naudos suteiks keitimasis informacija ir dalijimasis
žiniomis, kuriais bus grindžiamas standartizavimas vykdant regioninį bendradarbiavimą, plėtojant gebėjimus,
gerinant procedūras ir aprūpinant tiksline specializuota įranga, reikalinga policijai, siekiant sustiprinti ŠLG kontrolę
operatyviniu ir techniniu lygmenimis. Galiausiai ŠLG komisijos ir kitos už ŠLG kontrolę atsakingos institucijos
Pietryčių Europoje pasinaudos mokymais, keitimusi informacija ir regioniniu bendradarbiavimu. Be to, pagrindinėms
institucijoms, kurioms pavesta vykdyti ŠLG kontrolę Baltarusijoje ir Ukrainoje, bus naudingas geresnis neteisėtos
prekybos šaunamaisiais ginklais grėsmės supratimas ir tikslinis žinių perdavimas.

(****) Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę
dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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Siūloma veikla visiškai atitinka nacionalinius prioritetus ŠLG kontrolės srityje ir veiksmų gaires, ir ją patvirtino
atitinkamos nacionalinės ŠLG kontrolės institucijos, parodydamos, kad jos prisiima atsakomybę ir įsipareigojimus,
susijusius su projekto rezultatų pasiekimu.
Naudą iš šio projekto gaus plačioji visuomenė Pietryčių Europos bei Rytų Europos šalyse ir Sąjunga, kuriose kyla
didelio masto ŠLG platinimo rizika, nes ši rizika sumažės.
5.

Sąjungos matomumas
SEESAC imasi visų tinkamų priemonių siekdamas viešinti tai, kad šį veiksmą finansuoja Sąjunga. Tokios priemonės
bus vykdomos atsižvelgiant į Komisijos komunikatą ir Informavimo apie Europos Sąjungos išorės veiksmus ir jų
matomumo vadovą. Taigi SEESAC užtikrins Sąjungos įnašo matomumą naudodamas tinkamą prekės ženklą ir
užtikrindamas viešumą, akcentuodamas Sąjungos vaidmenį, užtikrindamas jos veiksmų skaidrumą ir informuodamas
apie šio projekto priežastis, taip pat apie Sąjungos paramą įgyvendinant projektą ir šios paramos rezultatus. Projekto
metu parengta medžiaga bus aiškiai pažymėta ES vėliavos ženklu laikantis Sąjungos gairių dėl tikslaus vėliavos
naudojimo ir vaizdavimo.
Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos veiklos mastas ir pobūdis labai skiriasi, bus naudojamos įvairios propagavimo
priemonės, įskaitant: tradicinę žiniasklaidą, interneto svetaines, socialines medijas ir informacinę bei reklaminę
medžiagą, įskaitant infografikus, lankstinukus, informacinius biuletenius, pranešimus spaudai ir atitinkamai kitas
priemones. Paskelbus viešuosius pirkimus pagal projektą finansuoti leidiniai, vieši renginiai, kampanijos, įranga ir
statybos darbai bus pažymėti atitinkamu ženklu. Kad būtų dar labiau sustiprintas poveikis didinant įvairių
nacionalinių vyriausybių ir visuomenės, tarptautinės bendruomenės ir vietos bei tarptautinės žiniasklaidos
informuotumą, bendraujant su kiekviena projekto tiksline grupe bus vartojama atitinkama kalba. Ypatingas dėmesys
bus skiriamas naujai informacijai žiniasklaidai ir internete.

6.

Trukmė
Remiantis Tarybos sprendimų 2013/730/BUSP, (BUSP) 2016/2356 ir (BUSP) 2018/1788 įgyvendinimo patirtimi ir
atsižvelgiant į projekto regioninį mastą, naudos gavėjų skaičių ir planuojamų veiksmų skaičių bei sudėtingumą,
nustatomas 48 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis.

7.

Bendra sąranga
Šio veiksmo techninis įgyvendinimas patikėtas JTVP, kuri veikia SEESAC, regioninės iniciatyvos, veikiančios pagal
JTVP ir Regioninio bendradarbiavimo tarybos, kuri yra Pietryčių Europos stabilumo pakto įgaliojimų perėmėja,
įgaliojimus, vardu. SEESAC atlieka regioninio įgyvendinimo plano vykdomosios institucijos funkciją ir yra
pagrindinis subjektas visais su ŠLG susijusiais klausimais Pietryčių Europos regione, įskaitant palankesnių sąlygų
veiksmų gairių įgyvendinimui sudarymą.
JTVP, veikianti SEESAC vardu, bus bendrai atsakinga už projekto veiklos įgyvendinimą ir atskaitomybę už projekto
įgyvendinimą. Projekto trukmė – ketveri metai (48 mėnesiai).

8.

Partneriai
SEESAC tiesiogiai įgyvendins veiksmus glaudžiai bendradarbiaudamas su Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos,
Kosovo (*****), Moldovos Respublikos, Juodkalnijos, Serbijos Respublikos ir Šiaurės Makedonijos Respublikos ŠLG
komisijomis, taip pat su vidaus reikalų institucijomis ir policijos tarnybomis, ir atitinkamomis Baltarusijos ir
Ukrainos institucijomis. Kitos atitinkamos institucijos aktyviai dalyvaus laikydamosi nustatyto daug suinteresuotųjų
subjektų apimančio holistinio požiūrio į ŠLG kontrolę.

(*****) Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo
nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/2112
2019 m. gruodžio 9 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2303 dėl paramos nuolatiniam JT Saugumo
Tarybos rezoliucijos 2118 (2013) ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (ChGUO)
vykdomosios tarybos Sprendimo EC-M-33/DEC.1 dėl Sirijos cheminių ginklų sunaikinimo
įgyvendinimui, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

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)

2017 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/2303 (1);

(2)

Sprendimo (BUSP) 2017/2303 1 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai vykdyti tame sprendime numatytas
12 mėnesių įgyvendinimo laikotarpis nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo dienos;

(3)

2018 m. gruodžio 10 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1943 (2), kuriuo Sprendimo (BUSP) 2017/2303
įgyvendinimo laikotarpis pratęstas 12 mėnesių;

(4)

2019 m. birželio 24 d. Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (toliau – ChGUO), kuri yra atsakinga už
Sprendimu (BUSP) 2017/2303 remiamo projekto techninį įgyvendinimą, paprašė Sąjungos leidimo pratęsti
Sprendimo (BUSP) 2017/2303 įgyvendinimo laikotarpį 24 mėnesiams, kad jis iš viso truktų 48 mėnesius;

(5)

2019 m. lapkričio 19 d. Taryba nusprendė, kad Sprendimo (BUSP) 2017/2303 įgyvendinimo laikotarpis turėtų būti
pratęstas 24 mėnesiams ir iš viso truktų 48 mėnesius. Šis dar vienas Sprendimo (BUSP) 2017/2303 įgyvendinimo
laikotarpio pratęsimas sudarytų sąlygas ChGUO toliau vykdyti to sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą veiklą
pasibaigus 5 straipsnio 2 dalyje nurodytam galiojimo terminui ir pasiekti planuojamus tos veiklos tikslus, įskaitant
ChGUO pajėgumų kovoti su cheminio ginklo naudojimo grėsme stiprinimą;

(6)

prašomas Sprendimo (BUSP) 2017/2303 pakeitimas yra susijęs su jo 5 straipsnio 2 dalimi ir šio sprendimo priedo
8 skirsniu, kuriame turėtų būti pakeista nuoroda į projekto trukmę;

(7)

Sprendimo (BUSP) 2017/2303 1 straipsnio 2 dalyje minima veikla, kaip konkrečiai nurodyta 2019 m. birželio 24 d.
ChGUO pateiktame prašyme, galėtų būti toliau vykdoma neskiriant papildomų išteklių;

(8)

todėl Sprendimas (BUSP) 2017/2303 turėtų būti iš dalies pakeistas atitinkamai pratęsiant jo galiojimo trukmę, kad
būtų galima toliau vykdyti to sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą,

(1) 2017 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2303 dėl paramos nuolatiniam JT Saugumo Tarybos rezoliucijos
2118 (2013) ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (ChGUO) vykdomosios tarybos Sprendimo EC-M-33/DEC.1 dėl Sirijos
cheminių ginklų sunaikinimo įgyvendinimui, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 329,
2017 12 13, p. 55).
(2) 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1943, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2303 dėl
paramos nuolatiniam JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2118 (2013) ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (ChGUO)
vykdomosios tarybos Sprendimo EC-M-33/DEC.1 dėl Sirijos cheminių ginklų sunaikinimo įgyvendinimui, įgyvendinant ES kovos su
masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 314, 2018 12 11, p. 58).
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas (BUSP) 2017/2303 iš dalies keičiamas taip:
1) 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Šis sprendimas nustoja galioti praėjus 48 mėnesiams po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto Komisijos ir ChGUO
finansavimo susitarimo sudarymo dienos arba jis nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams po jo įsigaliojimo
dienos, jei iki to laiko tas finansavimo susitarimas nebus sudarytas.“
2) Priedo 8 skirsnio tekstas pakeičiamas taip:
„Numatoma trukmė
Numatoma, kad projektas truks 48 mėnesius.“
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/2113
2019 m. gruodžio 9 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2356 dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir
ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų
(ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją

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)

2016 m. gruodžio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2356 (1);

(2)

Sprendimo (BUSP) 2016/2356 1 straipsnyje nurodytai veiklai vykdyti tame sprendime numatytas 36 mėnesių
įgyvendinimo laikotarpis nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo dienos;

(3)

2019 m. lapkričio 13 d. Jungtinių Tautų vystymosi programa (UNDP) Pietryčių ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų
ginklų kontrolės tarpininkavimo mechanizmo (SEESAC) vardu paprašė Sąjungos leidimo pratęsti Sprendimo (BUSP)
2016/2356 įgyvendinimo laikotarpį penkiais mėnesiais;

(4)

prašomas Sprendimo (BUSP) 2016/2356 pakeitimas yra susijęs su jo 5 straipsnio 2 dalimi ir to sprendimo priedo
6 skirsniu, kuriame turi būti pakeista nuoroda į projekto trukmę;

(5)

Sprendimo (BUSP) 2016/2356 1 straipsnyje minima veikla, kaip konkrečiai nurodyta 2019 m. lapkričio 13 d. UNDP
(SEESAC vardu) pateiktame prašyme, galėtų būti toliau vykdoma neskiriant papildomų išteklių;

(6)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/2356 turėtų būti iš dalies pakeistas atitinkamai pratęsiant jo galiojimo trukmę, kad
būtų galima toliau įgyvendinti jame nurodytą veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas (BUSP) 2016/2356 iš dalies keičiamas taip:
1) 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Šis sprendimas nustoja galioti praėjus 41 mėnesiui nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto susitarimo sudarymo
dienos arba, jei per tą laikotarpį susitarimas nesudaromas, praėjus šešiems mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo
dienos.“
(1) 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2356 dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai
Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją
(OL L 348, 2016 12 21, p. 60).
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2) priedo 6 skirsnio tekstas pakeičiamas taip:
„6. Trukmė
Remiantis Tarybos sprendimo 2010/179/BUSP įgyvendinimo patirtimi ir atsižvelgiant į projekto regioninį mastą,
naudos gavėjų skaičių ir planuojamų veiksmų skaičių bei sudėtingumą, nustatomas 41 mėnesio įgyvendinimo
laikotarpis.“
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 9 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/2114
2019 m. gruodžio 6 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės
priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8891)
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos
vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir
produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles,
reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos
4 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su
afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriose nustatyta patvirtintų tos ligos atvejų naminių arba
laukinių kiaulių populiacijoje (toliau – susijusios valstybės narės). To įgyvendinimo sprendimo priedo I–IV dalyse
nustatytos ir išvardytos tam tikros susijusių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal dėl šios ligos susiklosčiusia
epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo kelis kartus iš
dalies pakeistas, kad jame būtų atsižvelgta į Sąjungos epizootinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru,
pokyčius. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos
įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/1994 (5) po afrikinio kiaulių maro atvejų laukinių kiaulių populiacijoje
Lenkijoje;

(2)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1994 priėmimo dienos buvo nustatyta naujų afrikinio kiaulių maro atvejų
laukinių kiaulių populiacijoje Lietuvoje ir Lenkijoje. Po šių naujausių minėtos ligos atvejų ir atsižvelgiant į esamą
epizootinę padėtį Sąjungoje šių dviejų valstybių narių skirstymas į regionus buvo iš naujo įvertintas ir atnaujintas.
Be to, rizikos valdymo priemonės taip pat buvo iš naujo įvertintos ir atnaujintos. Į šiuos pokyčius turi būti
atsižvelgta Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede;

(3)

2019 m. lapkričio mėn. vienas afrikinio kiaulių maro atvejis, susijęs su viena laukine kiaule, nustatytas Lietuvos
Mažeikių rajone – srityje, kuri įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį, labai netoli srities,
kuri įtraukta į jo priedo I dalį. Dėl šio afrikinio kiaulių maro atvejo, susijusio su viena laukine kiaule, padidėja
rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl ta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį
įtraukta Lietuvos sritis, esanti labai netoli nuo šios naujo afrikinio kiaulių maro atvejo paveiktos ir į II dalį įtrauktos
srities, turėtų būti įtraukta į jo priedo II dalį, o ne į I dalį;

(1)
(2)
(3)
(4)

OL L 395, 1989 12 30, p. 13.
OL L 224, 1990 8 18, p. 29.
OL L 18, 2003 1 23, p. 11.
2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu
kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11,
p. 63).
(5) 2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1994, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo
2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL
L 308, 2019 11 29, p. 112).
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(4)

be to, 2019 m. lapkričio mėn. pabaigoje keli afrikinio kiaulių maro atvejai nustatyti laukinių kiaulių populiacijoje
Lenkijos Liubušo vaivadijoje – srityse, kurios įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį. Dėl
šių afrikinio kiaulių maro atvejų laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis ir į tai reikėtų atsižvelgti tame
priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo
2014/709/ES priedo II dalį, o ne į I dalį;

(5)

2019 m. lapkričio mėn. pabaigoje keli afrikinio kiaulių maro atvejai nustatyti laukinių kiaulių populiacijoje Lenkijos
Žyrarduvo, Balstogės ir Bilgorajaus apskrityse – srityse, kurios įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES
priedo II dalį, labai netoli nuo sričių, kurios įtrauktos į jo priedo I dalį. Dėl šių afrikinio kiaulių maro atvejų laukinių
kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti tame priede. Todėl tos į Įgyvendinimo sprendimo
2014/709/ES priedo I dalį įtrauktos Lenkijos sritys, esančios netoli nuo naujų afrikinio kiaulių maro atvejų paveiktų
ir į II dalį įtrauktų sričių, turėtų būti įtrauktos į jo priedo II dalį, o ne į I dalį;

(6)

siekiant atsižvelgti į naujausią epizootinę afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia
su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio didelės rizikos zonos Lietuvoje ir Lenkijoje ir
jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I ir II dalių sąrašus. Todėl
Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę padėtį Sąjungoje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu,
kad Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo pakeitimai, padaryti šiuo sprendimu, įsigaliotų kuo greičiau;

(8)

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

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 6 d.
Komisijos vardu
Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė
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PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:
„PRIEDAS
I DALIS

1. Belgija
Šios Belgijos sritys:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d’Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d’en-Bas,
— Rue Sous l’Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l’Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
— Rue de l’Eglise,
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— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Estija
Šios Estijos sritys:
— Hiiu maakond.
3. Vengrija
Šios Vengrijos sritys:
— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950,
950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750,
951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450,
953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
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— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650,
405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590,
901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950,
903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080,
905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260,
754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és
253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750,
553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250,
571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850,
572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750,
574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950,
577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750,
580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850,
853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
4. Latvija
Šios Latvijos sritys:
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
5. Lietuva
Šios Lietuvos sritys:
— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
— Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.
6. Lenkija
Šios Lenkijos sritys:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
— powiat działdowski,
— gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
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w województwie podlaskim:
— gminy Kulesze Kościelne, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie
wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie
płockim,
— powiat miejski Płock,
— powiat sierpecki,
— powiat żuromiński,
— gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów
Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w
powiecie mławskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Wyśmierzyce, Radzanów i część gminy Stara Błotnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr S7 w powiecie białobrzeskim,
— gminy Iłża, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i część gminy Jedlińsk położona na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,
— powiat miejski Radom,
— powiat szydłowiecki,
— powiat przysuski,
— gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
— gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,
— powiat gostyniński,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,
— gminy Batorz i Potok Wielki w powiecie janowskim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
— gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
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— powiat tarnobrzeski,
— powiat przeworski,
— powiat łańcucki,
— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i Sokołów Małopolski w powiecie rzeszowskim,
— powiat kolbuszowski,
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
— powiat sandomierski,
— gmina Brody w powiecie starachowickim,
— powiat ostrowiecki,
w województwie łódzkim:
— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,
— gminy Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— gminy Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,
— powiat miejski Skierniewice,
w województwie pomorskim:
— powiat nowodworski,
— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdański,
— Miasto Gdańsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyński,
w województwie lubuskim:
— gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,
— gminy Iłowa, Wymiarki, miasto Gozdnica, miasto Żagań, część gminy Szprotawa położona na południe od linii
wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim, część gminy Żagań położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 12, część gminy Małomice położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 12 w powiecie żagańskim,
— gminy Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 287, część gminy Żary położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,
miasto Łęknica i miasto Żary w powiecie żarskim;
— gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,
— gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel,
— gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy
Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na
północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
w województwie dolnośląskim:
— gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
— gminy, Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
— gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,
— gmina Niechlów w powiecie górowskim.
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w województwie wielkopolskim:
— gmina Wijewo i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
— powiat wolsztyński,
— gmina Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,
— gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.
7. Rumunija
Šios Rumunijos sritys:
— Județul Suceava.
8. Slovakija
Šios Slovakijos sritys:
— the whole district of Vranov nad Topľou,
— the whole district of Humenné,
— the whole district of Snina,
— the whole district of Sobrance,
— the whole district of Košice-mesto,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky,
Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré,
Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and
Strážske,
— in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.
9. Graikija
Šios Graikijos sritys:
— in the regional unit of Drama:
— the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and
Ksiropotamo (in Drama municipality),
— the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos,
Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and
Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— in the regional unit of Xanthi:
— the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori
(in Xanthi municipality),
— the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and
Oraio and (in Myki municipality),
— the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— in the regional unit of Rodopi:
— the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio,
Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
— the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the
Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community
department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
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— in the regional unit of Evros:
— the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko,
Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota,
Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos,
Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori,
Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— in the regional unit of Serres:
— the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia,
Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto,
Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments
of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
— the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano
Vrontou (in Serres municipality),
— the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori,
Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).
II DALIS

1. Belgija
Šios Belgijos sritys:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,
— La rue de l’Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgarija
Šios Bulgarijos sritys:
— the whole region of Haskovo,
— the whole region of Yambol,
— the whole region of Sliven,
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— the whole region of Stara Zagora,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Pernik,
— the whole region of Kyustendil,
— the whole region of Dobrich,
— the whole region of Plovdiv,
— the whole region of Pazardzhik,
— the whole region of Smolyan,
— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
— the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,
— the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,
— the whole region of Varna excluding the areas in Part III.
3. Estija
Šios Estijos sritys:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Vengrija
Šios Vengrijos sritys:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900,
652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200,
653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301,
654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300,
655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700,
657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500,
658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400,
659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502,
660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350,
902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550,
904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860,
700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950,
702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250,
703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050,
705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160,
751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250,
752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150,
753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150,
754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
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— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650,
851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260,
853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860,
854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250,
856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150,
857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150,
852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Latvija
Šios Latvijos sritys:
— Ādažu novads,
— Aizputes novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
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— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
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— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
6. Lietuva
Šios Lietuvos sritys:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų
seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
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— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio,
Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
— Kelmės rajono savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pagėgių savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Rietavo savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
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— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos,
Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Lenkija
Šios Lenkijos sritys:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
— powiat piski,
— gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
— gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy
Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
— gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię
kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez
linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i
Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona
na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i
Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od
miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy
miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w
miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od
linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w
powiecie kętrzyńskim,
— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
— gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— powiat mrągowski,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 19 w powiecie bielskim,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,

L 318/178

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2019 12 10

— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie
siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— powiat kolneński z miastem Kolno,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w
powiecie białostockim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— powiat siedlecki,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat węgrowski,
— powiat łosicki,
— gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— powiat sochaczewski,
— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
— gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki i część gminy Jedlińsk położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie radomskim,
— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
— powiat nowodworski,
— powiat płoński,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— powiat wołomiński,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów,
część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy
gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
— gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
— gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w
powiecie mławskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
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— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— powiat grodziski,
— powiat żyrardowski,
— gminy Białobrzegi, Promna i część gminy Stara Błotnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr S7 w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i
Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 835 w powiecie biłgorajskim,
— gminy Chrzanów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Dzwola w powiecie janowskim,
— powiat puławski,
— powiat rycki,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska
Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część
gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— powiat hrubieszowski,
— gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy
Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy
Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,
— powiat opolski,
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
— gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,
— część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
— gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
— powiat leżajski,
— powiat niżański,
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w województwie pomorskim:
— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
w województwie świętokrzyskim:
— gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie
opatowskim,
w województwie lubuskim:
— gmina Sława w powiecie wschowskim,
— gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,
— powiay nowosolski,
— powiat zielonogórski,
— powiat miejski Zielona Góra,
— gmina Jasień, część gminy Lubsko połozona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 287 i część gminy
wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim;
— gminy Brzeźnica, Niegosławice, część gminy Żagań położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,
część gminy Małomice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 i część gminy Szprotawa
położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie żagańskim,
— część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec
położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe
od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
w województwie dolnośląskim:
— gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,
część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
— gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim.
8. Slovakija
Šios Slovakijos sritys:
— in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš,
Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.
9. Rumunija
Šios Rumunijos sritys:
— Judeţul Bistrița-Năsăud.
III DALIS

1. Bulgarija
Šios Bulgarijos sritys:
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Blagoevgrad,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Ruse,
— the whole region of Razgrad,
— the whole region of Silistra,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Vratza,
— the whole region of Vidin,
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— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Sofia city,
— the whole region of Sofia Province,
— in the region of Shumen:
— in the municipality of Shumen:
— Salmanovo,
— Radko Dimitrivo,
— Vetrishte,
— Kostena reka,
— Vehtovo,
— Ivanski,
— Kladenets,
— Drumevo,
— the whole municipality of Smyadovo,
— the whole municipality of Veliki Preslav,
— the whole municipality of Varbitsa,
— in the region of Varna:
— the whole municipality of Dalgopol,
— the whole municipality of Provadiya,
— in the region of Veliko Tarnovo:
— the whole municipality of Svishtov,
— the whole municipality of Pavlikeni,
— the whole municipality of Polski Trambesh,
— the whole municipality of Strajitsa,
— in Burgas region:
— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tarnovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol,
— the whole municipality of Sredets,
— the whole municipality of Tsarevo,
— the whole municipality of Sungurlare,
— the whole municipality of Ruen,
— the whole municipality of Aytos.
2. Lietuva
Šios Lietuvos sritys:
— Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos,
Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos
dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
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— Kazlų Rudos savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos
seniūnijos,
— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.
3. Lenkija
Šios Lenkijos sritys:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591
biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą
nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga,
część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od
Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
— powiat węgorzewski,
— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii
kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
— gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii
wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie
garwolińskim,
— powiat miński,
— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
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— gmina Nur w powiecie ostrowskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie
tomaszowskim,
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy
Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona
na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii
wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,
— część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie
biłgorajskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— powiat łęczyński,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
— powiat parczewski,
— powiat radzyński,
— powiat lubartowski,
— gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— powiat miejski Lublin,
w województwie podkarpackim:
— gmina Narol w powiecie lubaczowskim.
4. Rumunija
Šios Rumunijos sritys:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
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— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Judeţul Mehedinţi,
— Județul Gorj,
— Județul Argeș,
— Judeţul Olt,
— Judeţul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea,
— Județul Iași,
— Județul Hunedoara,
— Județul Alba,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin,
— Județul Neamț,
— Județul Harghita,
— Județul Mureș,
— Județul Cluj,
— Judeţului Maramureş.
5. Slovakija
Šios Slovakijos sritys:
— the whole district of Trebisov,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.
IV DALIS

Italija
Šios Italijos sritys:
— tutto il territorio della Sardegna.“
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