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PAKEITIMAI 001-033  
pateik÷ Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
 
Pranešimas 
José Manuel García-Margallo y Marfil A7-0061/2010 
Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu prid÷tin÷s vert÷s mokečio srityje 
(nauja redakcija) 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) D÷l valstybių narių sienas 
peržengiančio teis÷to ir neteis÷to vengimo 
mok÷ti mokesčius biudžetas netenka 
pajamų ir pažeidžiamas sąžiningo 
apmokestinimo principas, taip pat gali būti 
iškreiptas kapitalo jud÷jimas ir 
konkurencijos sąlygos. Tod÷l tai veikia 
vidaus rinkos funkcionavimą. 

(2) D÷l valstybių narių sienas 
peržengiančio teis÷to ir neteis÷to vengimo 
mok÷ti mokesčius biudžetas netenka 
pajamų ir pažeidžiamas sąžiningo 
apmokestinimo principas, taip pat gali būti 
iškreiptas kapitalo jud÷jimas ir 
konkurencijos sąlygos. Tod÷l tai neigiamai 
veikia vidaus rinkos funkcionavimą. 

Pagrindimas 

Pabr÷žiamas teis÷to ir neteis÷to vengimo mok÷ti mokesčius neigiamas poveikis vidaus rinkai. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) Europos Parlamentas savo 2008 m. 
rugs÷jo 2 d. rezoliucijoje d÷l suderintos 
kovos su sukčiavimu mokesčių srityje 
gerinimo strategijos1 pakartojo, kad 
dabartinę PVM valdymo sistemą reikia iš 
esm÷s persvarstyti, ir tod÷l primygtinai 
ragino Komisiją pateikti pasiūlymus d÷l 
apmokestinamų asmenų registravimo ir 
išregistravimo darbo tvarkos suderinimo 
ir d÷l valstybių narių galimyb÷s 
automatiškai naudotis neslaptais kitos 
valstyb÷s nar÷s turimais duomenimis apie 
savo mokesčių mok÷tojus.  

 ---------------------------------------- 

1 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 13. 

Pagrindimas 

Parlamentas 2008 m. pranešime d÷l sukčiavimo mokesčių srityje ragino siekti glaudesnio 
administracinio bendradarbiavimo. 
 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (3b) Jei norima suteikti tokią savaiminę 
prieigą prie neslaptų duomenų, reik÷tų 
užtikrinti tinkamą apsaugą, nustatyti 
duomenų, kuriais keičiamasi, saugojimo 
laikotarpio trukmę ir duomenis 
saugojančių institucijų ir įstaigų 
atskaitomybę siekiant išvengti netinkamo 
šių duomenų valdymo ir nutek÷jimo. 

Pagrindimas 

Tinkama mokesčių mok÷tojų duomenų apsauga, ribotas šių duomenų saugojimo laikotarpis ir 
duomenis saugojančių institucijų ir įstaigų atskaitomyb÷ – pagrindiniai elementai, kuriais 
siekiama išvengti netinkamo duomenų valdymo ir (arba) nutek÷jimo. 
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Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) Europos Parlamentas 2008 m. 
gruodžio 4 d. rezoliucijoje d÷l Europos 
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 
8/2007 d÷l administracinio 
bendradarbiavimo prid÷tin÷s vert÷s 
mokesčio srityje1 pareišk÷ esąs įsitikinęs, 
kad prad÷jus taikyti sistemą Eurofisc 
papildomos naudos būtų gauta tik tuo 
atveju, jei visos valstyb÷s nar÷s prival÷tų 
dalyvauti šioje veikloje (taip būtų išvengta 
problemų, kilusių Europos „karusel÷s“ 
tinklui Eurocanet), taip pat jei sistemos 
Eurofisc veikloje visapusiškai dalyvautų ir 
koordinator÷s vaidmenį atliktų Komisija.  

 __________ 
1 OL C 21 E, 2010 1 28, p.3. 

Pagrindimas 

Parlamentas jau ragino sistemą Eurofisc prad÷ti taikyti 2008 m. 
 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (5b) Be to, Europos Parlamentas savo 
2008 m. gruodžio 4 d. rezoliucijoje ragino 
prad÷ti taikyti sistemą Eurofisc ir primin÷, 
kad ypač svarbu dalytis geriausia 
nacionaline patirtimi kovos su 
tarpvalstybiniu sukčiavimu, siekiant 
išvengti mok÷ti PVM, srityje ir numatyti ir 
atitinkamas su PVM tikrinimu susijusias 
paskatas valstyb÷ms nar÷ms, ir atpildą 
sąžiningiems mokesčių mok÷tojams. 
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Pagrindimas 

Vien tik sistemos Eurofisc sukūrimas neišspręs problemos, susijusios su tarpvalstybiniu 
sukčiavimu PVM srityje, bet prad÷jus taikyti tam tikras paskatas valstyb÷ms nar÷s už deramą 
PVM mok÷jimo tikrinimą ir atlygį sąžiningiems mokesčių mok÷tojams būtų gerokai prisid÷ta 
prie šios nusikalstamos veiklos mažinimo. 
 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) Siekiant, kad informacijos prašymai 
būtų nagrin÷jami greičiau, ir atsižvelgiant į 
tai, kad kai kurie prašymai dažnai kartojasi, 
ir į Bendrijos daugiakalbystę, labai svarbu, 
kad visuotinai būtų naudojamos tipin÷s 
keitimosi informacija formos. 

(14) Siekiant, kad informacijos prašymai 
būtų nagrin÷jami greičiau, ir atsižvelgiant į 
tai, kad kai kurie prašymai dažnai kartojasi, 
ir į Bendrijos daugiakalbystę, labai svarbu, 
kad visuotinai būtų naudojamos ir 
skatinamos tipin÷s keitimosi informacija 
formos. 

Pagrindimas 

Siekiama užtikrinti, kad visos valstyb÷s nar÷s laiku priimtų naujas standartizuotas formas. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Tur÷tų būti aiškiai nustatytos sąlygos, 
kaip valstyb÷s nar÷s gal÷tų keistis 
kiekvienoje valstyb÷je nar÷je esančiais 
elektroniniu būdu saugomais duomenimis 
ir automatiškai  su jais susipažinti. 

(20) Tur÷tų būti aiškiai nustatytos sąlygos, 
kaip valstyb÷s nar÷s gal÷tų keistis 
kiekvienoje valstyb÷je nar÷je esančiais 
elektroniniu būdu saugomais duomenimis 
ir automatiškai  su jais susipažinti, taip pat 
šių duomenų saugojimo priemon÷s. 

Pagrindimas 

Siekiama užtikrinti, kad visose valstyb÷se nar÷se būtų nustatyti minimalūs asmens duomenų 
apsaugos standartai. 
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Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) Praktin÷ pastarojo meto Reglamento 
(EB) Nr. 1798/2003 taikymo kovos su 
karuseliniu sukčiavimu srityje patirtis 
parod÷, kad tam tikrais atvejais, siekiant 
veiksmingai kovoti su sukčiavimu, būtina 
naudotis žymiai greitesne, daugiau ir 
tikslingesn÷s informacijos apimančia 
keitimosi informacija sistema; ši sistema 
turi atitikti reglamento taikymo sritį, tačiau 
turi išlikti pakankamai lanksti, kad ją būtų 
galima pritaikyti prie naujų rūšių 
sukčiavimo. Belgijos iniciatyva Komisijai 
remiant sukurta EUROCANET (angl. 
European Carrousel Network) tinklas – 
puikus tokio pobūdžio bendradarbiavimo 
pavyzdys. 

(29) Praktin÷ pastarojo meto Reglamento 
(EB) Nr. 1798/2003 taikymo kovos su 
karuseliniu sukčiavimu srityje patirtis 
parod÷, kad tam tikrais atvejais, siekiant 
veiksmingai kovoti su sukčiavimu, būtina 
naudotis žymiai greitesne, daugiau ir 
tikslingesn÷s informacijos apimančia 
keitimosi informacija sistema. Tokia 
sistema turi atitikti reglamento taikymo 
sritį, tačiau turi išlikti pakankamai lanksti, 
kad ją būtų galima pritaikyti prie naujų 
rūšių sukčiavimo. Siekiant užtikrinti 
tinkamą šios sistemos veikimą, reik÷tų 
taikyti Sąjungos metodą. Belgijos 
iniciatyva Komisijai remiant sukurta 
EUROCANET (angl. European Carrousel 
Network) tinklas yra tokio pobūdžio 
bendradarbiavimo pavyzdys.   

Pagrindimas 

Šiame pakeitime paaiškinama, kad sistemos Eurofisc veikimas bus grindžiamas ES lygmens 
metodu. 
 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) Šiame reglamente reikia atsižvelgti į 
kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, 
numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB d÷l asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir d÷l laisvo tokių 
duomenų jud÷jimo, kad būtų apsaugoti tos 
direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodyti interesai. Šis apribojimas yra 
būtinas ir proporcingas atsižvelgiant į 
galimą valstybių narių pajamų netekimą 

(35) Šiame reglamente reikia atsižvelgti į 
kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, 
numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB d÷l asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir d÷l laisvo tokių 
duomenų jud÷jimo, kad būtų apsaugoti tos 
direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodyti interesai, taip pat 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 d÷l 
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ir šios informacijos svarbą veiksmingai 
kovai su sukčiavimu. 

asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms 
ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų jud÷jimo2 nurodyti 
interesai; 

 ___________ 
1 OL L 8, 2001 1 12, p. 1. 

Pagrindimas 

Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę. 
 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (36a) Konsultuotasi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu, 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į tai, kad naujasis reglamentas gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą, ir į 
faktą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pateik÷ nuomonę, pageidautina 
teis÷s akto preambul÷je pateikti nuorodą į šią nuomonę. 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tuo tikslu jis nustato taisykles ir tvarką, 
kad valstybių narių kompetentingos 
institucijos gal÷tų bendradarbiauti ir keistis 
bet kokia informacija, kuri pad÷tų joms 
teisingai apskaičiuoti PVM, kontroliuoti, 
kad PVM būtų tinkamai taikomas, visų 
pirma sandoriams Bendrijos viduje, ir 
kovoti su sukčiavimu PVM. Reglamentu 
nustatomos taisykl÷s ir tvarka, kuriomis 
valstyb÷ms nar÷ms suteikiama galimyb÷ 
rinkti pirmiau min÷tą informaciją ir ja 
keistis elektroniniu būdu  . 

Tuo tikslu jis nustato taisykles ir tvarką, 
kad valstybių narių kompetentingos 
institucijos gal÷tų bendradarbiauti ir keistis 
bet kokia informacija, kurios reikia norint 
teisingai apskaičiuoti PVM, kontroliuoti, 
kad PVM būtų tinkamai taikomas, visų 
pirma sandoriams Bendrijos viduje, ir 
kovoti su sukčiavimu PVM. Reglamentu 
nustatomos taisykl÷s ir tvarka, kuriomis 
valstyb÷ms nar÷ms suteikiama galimyb÷ 
rinkti pirmiau min÷tą informaciją ir ja 
keistis elektroniniu būdu. 
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Pagrindimas 

Asmens duomenis galima tvarkyti tik tuo atveju, jeigu to reikia siekiant priemon÷s tikslų. Žr. 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę. 
 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Taikydamos šį reglamentą valstyb÷s nar÷s 
ir Komisija užtikrina, kad būtų gerbiamos 
teis÷s ir laikomasi pareigų, numatytų 
Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) 
Nr. 45/2001. 

Pagrindimas 

Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę. 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
15 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms gautą 1 
straipsnyje nurodytą informaciją, kuri gali 
būti naudinga kitoms valstyb÷ms nar÷ms. 
 

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms gautą 1 
straipsnyje nurodytą jų žinomą informaciją, 
kuri reikalinga siekiant tiksliai nustatyti 
PVM ir užtikrinti, kad būtų tinkamai 
taikomi teis÷s aktai d÷l PVM, ypač 
sudarant sandorius Sąjungos viduje, taip 
pat siekiant kovoti su sukčiavimu PVM 
srityje.  

Pagrindimas 

Asmens duomenis galima tvarkyti tik tuo atveju, jeigu to reikia siekiant šios priemon÷s tikslų. 
Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę. 
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Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  Asmenys, nurodyti b punkte, turi būti 
kviečiami pateikti savo nuomonę d÷l 
saugomos informacijos kokyb÷s. 

Pagrindimas 

Reikalaujama, kad būtų taikoma atviresn÷ pranešimų apie informacijos, kuria keičiamasi, 
kokyb÷s procedūra. 
 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

18 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d 
punktuose ir 2 dalyje nurodytų duomenų 
sąrašas ir išsami informacija apie juos 
nustatomi 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka. 

4. Šio straipsnio 1 dalies b, c, d ir (e) 
punktuose ir 2 dalyje nurodytų duomenų 
sąrašas ir išsami informacija apie juos 
nustatomi 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka, neužkraunant institucijai, į kurią 
kreipiamasi, neproporcingos 
administracin÷s naštos. 

Pagrindimas 

Siekiama, kad pager÷tų valdžios institucijos teikiamų atsiliepimų kokyb÷, o ne būtų didinama 
administracin÷ našta. 
 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 straipsnio 1 dalies įvadin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekviena valstyb÷ nar÷ suteikia kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms automatinę prieigą prie  18 
straipsnyje nurodytų duomenų bazių 
informacijos. Iš 18 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos informacijos suteikiama 

Siekdama užtikrinti, kad nebūtų 
pažeidžiami su PVM susiję teis÷s aktai, ir 
prireikus tikrinti, kaip atitinkamoje 
valstyb÷je nar÷je apmokestinamos 
Sąjungos viduje įsigyjamos prek÷s arba 
teikiamos paslaugos, kiekviena valstyb÷ 
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galimyb÷ sužinoti bent šiuos duomenis: nar÷ suteikia kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms automatinę 
prieigą prie 18 straipsnyje nurodytų 
duomenų bazių informacijos. Iš 18 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos 
informacijos suteikiama galimyb÷ sužinoti 
bent šiuos duomenis: 

Pagrindimas 

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama tik tuo atveju, kai nurodomas aiškiai apibr÷žtas tikslas. Be 
to, reik÷tų riboti riziką, susijusią su automatiniu prieigos prie duomenų bazių, kuriose gal÷tų 
būti asmens duomenų, suteikimu. 
 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jeigu 18 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyta informacija apima asmens 
duomenis, automatin÷ prieiga suteikiama 
tik prie šiame straipsnyje nurodytų 
kategorijų duomenų. 

Pagrindimas 

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama tik tuo atveju, kai tikslas aiškiai apibr÷žiamas. Be to, 
reik÷tų apriboti riziką, susijusią su automatiniu prieigos prie duomenų bazių, kuriose gal÷tų 
būti asmens duomenų, suteikimu. 
 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
34 straipsnio 1 dalies įvadin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu sukuriama bendra 
kovos su sukčiavimu PVM ir jo vengimu 
struktūra. Šios struktūros uždaviniai yra: 

1. Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos 
lygmens kovos su sukčiavimu PVM ir jo 
vengimu struktūra. Šios struktūros 
uždaviniai yra: 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime paaiškinama, kad sistema Eurofisc veiks taikant ES lygmens požiūrį. 
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Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
34 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kompetentingos valstybių narių 
institucijos nustato 1 dalimi sukurtos 
struktūros tyrimų sritis. 

2. Sąjungos lygmens struktūrą, nurodytą 
1 dalyje, turi sudaryti valstybių narių 
kompetentingų institucijų paskirti 
pareigūnai.  

Pagrindimas 

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad sistema Eurofisc veiks taikant ES lygmens požiūrį. 
 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

34 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kompetentingos valstybių narių 
institucijos skiria į struktūrą vieną ar 
kelias valstybes nares kiekvienos tyrimų 
srities uždaviniams, nurodytiems 1 dalyje, 
prižiūr÷ti ir vadovauti jų vykdymui.  

3. Sąjungos lygmens struktūra, nurodyta 
1 dalyje, nustato tyrimų sritis, kuriose ji 
atliks savo užduotis.  

Pagrindimas 

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad sistema Eurofisc veiks taikant ES lygmens požiūrį. 
 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

34 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  3a. Siekiant Sąjungoje veiksmingiau tirti 
su PVM sukčiavimu susijusius atvejus, 
sukuriamas kitose valstyb÷se nesumok÷tų 
mokesčių išieškojimo skatinimo 
mechanizmas, kurio esmę sudaro 
sąžiningas nesumok÷to PVM dalies 
paskirstymas tarp valstyb÷s nar÷s, 
išieškojusios šį mokestį, ir 
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besikreipiančios valstyb÷s nar÷s. 

Pagrindimas 

Reik÷tų didinti PVM išieškojimo sistemos efektyvumą ES mastu siekiant ES sumažinti su PVM 
susijusį sukčiavimų skaičių. Kadangi didžioji dalis PVM prarandama d÷l vadinamų karuselinių 
sukčiavimų, Bendrija tur÷tų d÷ti daugiau pastangų siekdama kur kas veiksmingesnio mokesčių 
administracijų bendradarbiavimo. Taigi, norint pasiekti šį tikslą, reikia prad÷ti taikyti 
skatinimo mechanizmą. 
 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

34 straipsniu sukurtą struktūrą sudaro 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
skirti kompetentingi pareigūnai. Komisija 
teikia šiai struktūrai techninę, 
administracinę ir veiklos paramą. 
 

Komisija koordinuoja 34 straipsnio 1 
dalyje nurodytų užduočių atlikimą, 
vadovauja ir stebi jų vykdymą, taip pat 
teikia techninę, administracinę ir veiklos 
pagalbą kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms.  

Pagrindimas 

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad sistemos Eurofisc veikimas bus grindžiamas ES požiūriu 
ir patikslinti Komisijos vaidmenį jos veikloje. 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
39 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

34 straipsniu sukurta struktūra kasmet 
pateikia veiklos suvestinę 60 straipsnyje 
nurodytam komitetui. 

34 straipsniu sukurta struktūra kasmet 
pateikia veiklos suvestinę valstyb÷ms 
nar÷ms, Europos Parlamentui ir 60 
straipsnyje nurodytam komitetui. 

Pagrindimas 

Svarbu, kad sistema Eurofisc būtų atvira ir skaidri, taigi turi būti aišku, kad teisę analizuoti jos 
ataskaitas tur÷tų ne tik Komisijos įsteigtas administracinis komitetas, bet taip pat valstyb÷s 
nar÷s ir Europos Parlamentas. 
 

Pakeitimas  24 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

51 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s ir Komisija nagrin÷ja ir 
vertina, kaip veikia šiame reglamente 
numatytos administracinio 
bendradarbiavimo priemon÷s. Visų pirma 
valstyb÷s nar÷s atlieka šios veiklos auditą. 
Komisija kaupia valstybių narių patirtį, kad 
pagerintų šių priemonių veikimą. 

1. Valstyb÷s nar÷s, Europos Parlamentas 
ir Komisija nagrin÷ja ir vertina, kaip veikia 
šiame reglamente numatytos 
administracinio bendradarbiavimo 
priemon÷s. Visų pirma valstyb÷s nar÷s 
atlieka šios veiklos auditą. Komisija kaupia 
valstybių narių patirtį, kad pagerintų šių 
priemonių veikimą, ir nuolat praneša apie 
rezultatus valstyb÷ms nar÷ms ir Europos 
Parlamentui. 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
51 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s perduoda Komisijai bet 
kokią turimą informaciją, susijusią su šio 
reglamento taikymu. 

2. Valstyb÷s nar÷s perduoda Europos 
Parlamentui ir Komisijai bet kokią turimą 
informaciją, susijusią su šio reglamento 
taikymu. 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
51 straipsnio 9 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Komisija gali teikti valstyb÷ms nar÷ms 
ekspertų, techninę, logistinę, 
komunikacijos ar bet kokią kitokią veiklos 
pagalbą, kad pad÷tų joms pasiekti šio 
reglamento tikslų. 

9. Komisija teikia valstyb÷ms nar÷ms 
ekspertų, techninę, logistinę, 
komunikacijos ar bet kokią kitokią veiklos 
pagalbą, kad pad÷tų joms pasiekti šio 
reglamento tikslų. 

Pagrindimas 

Jei norima sukurti veiksmingą bendradarbiavimą, svarbu, kad Komisija būtų atsakinga už 
pagalbos teikimą ir ekspertų nuomones siekiant pad÷ti valstyb÷ms nar÷ms pasiekti tikslus. 
 



 

 
 PE439.738/ 13 

 LT 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
52 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei suinteresuota trečioji šalis 
įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą 
sukaupti įrodymams, patvirtinantiems 
PVM teis÷s aktus pažeidžiančių sandorių 
neteis÷tumą, vadovaujantis vidaus teis÷s 
aktais, taikomais perduodant asmens 
duomenis trečiosioms šalims, pagal šį 
reglamentą gauta informacija gali būti 
perduota tai trečiajai šaliai, jei d÷l to 
sutinka informaciją pateikusios 
kompetentingos institucijos. 

2. Jei suinteresuota trečioji šalis 
įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą 
sukaupti įrodymams, patvirtinantiems 
PVM teis÷s aktus pažeidžiančių sandorių 
neteis÷tumą, vadovaujantis vidaus teis÷s 
aktais, taikomais perduodant asmens 
duomenis trečiosioms šalims, pagal šį 
reglamentą gauta informacija gali būti 
perduota tai trečiajai šaliai, gavus 
informaciją pateikusios kompetentingos 
institucijos pritarimą ir laikantis 
Direktyvos 95/46/EB ir jos įgyvendinimo 
nuostatų bei Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 ir jo įgyvendinimo taisyklių. 

Pagrindimas 

ES teis÷s aktuose d÷l asmens duomenų apsaugos numatytos garantijos taikomos taip pat ir 
palaikant santykius su trečiosiomis šalimis.  
 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
57 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal šį reglamentą bet kokia forma 
perduodama ar surinkta  informacija , 
įskaitant informaciją, kurią valstyb÷s 
tarnautojas gal÷jo gauti VII, VIII ir X 
skyriuose nurodytomis aplinkyb÷mis arba 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais,  
yra valstyb÷s paslaptis. Jai suteikiama tokia 
apsauga, kokia suteikiama tokiai pačiai 
informacijai tiek pagal ją gavusios 
valstyb÷s nar÷s nacionalin÷s teis÷s aktus, 
tiek ir pagal Bendrijos institucijoms 
taikomas atitinkamas nuostatas. Ši 
informacija gali būti naudojama tik šiame 
reglamente nustatytomis aplinkyb÷mis. 

1. Pagal šį reglamentą bet kokia forma 
perduodama ar surinkta  informacija, 
įskaitant informaciją, kurią valstyb÷s 
tarnautojas gal÷jo gauti VII, VIII ir X 
skyriuose nurodytomis aplinkyb÷mis arba 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais,  
yra valstyb÷s paslaptis. Jai suteikiama tokia 
apsauga, kokia suteikiama tokiai pačiai 
informacijai tiek pagal ją gavusios 
valstyb÷s nar÷s nacionalin÷s teis÷s aktus, 
tiek ir pagal Bendrijos institucijoms 
taikomas atitinkamas nuostatas. Ši 
informacija taip pat saugoma pagal 
Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 45/2001. Ji gali būti naudojama tik 
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šiame reglamente nustatytomis 
aplinkyb÷mis. 

Pagrindimas 

Reikia aiškia nurodyti garantijas, numatytas pagal ES teis÷s aktus d÷l asmens duomenų 
apsaugos. 
 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
57 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal šį reglamentą kaupiamai 
informacijai ir keitimuisi ja taikomos 
Direktyvos 95/64/EB įgyvendinimo 
nuostatos. Tačiau,  siekdamos tinkamai 
taikyti šį reglamentą, valstyb÷s nar÷s 
apriboja Direktyvos 95/46/EB 
10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 
21 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų 
apimtį, kiek to reikia tos direktyvos 
13 straipsnio e punkte nurodytiems 
interesams apsaugoti. 

5. Pagal šį reglamentą kaupiamai 
informacijai ir keitimuisi ja taikomos 
Direktyva 95/64/EB ir jos įgyvendinimo 
nuostatos bei Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir jo įgyvendinimo taisykl÷s. 
Tačiau, siekdamos tinkamai taikyti šį 
reglamentą, valstyb÷s nar÷s gali priimti 
teis÷kūros priemones, kurios apribotų 
Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 
straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to 
reikia tos direktyvos 13 straipsnio e punkte 
nurodytiems interesams apsaugoti.  

Pagrindimas 

Reikia aiškia nurodyti pagal ES teis÷s aktus d÷l asmens duomenų apsaugos numatytas 
garantijas ir būtinybę teis÷kūros priemon÷mis nustatyti tam tikrus apribojimus. 
 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

57 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Valstyb÷s nar÷s ir Komisija užtikrina, 
kad būtų laikomasi su skaidrumu ir 
informavimu susijusių įsipareigojimų 
suinteresuotųjų šalių atžvilgiu tais 
atvejais, kai gaunami 
Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente 
Nr. 45/2001 minimi asmens duomenys.  
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Pagrindimas 

Reik÷tų aiškiai nurodyti su skaidrumu susijusius įsipareigojimus suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. 
 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

59 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  ca) užtikrinti aukščiausius keitimosi 
duomenimis kokyb÷s standartus, jeigu 
reikia, išlaikant aukščiausią skaidrumo 
laipsnį. 

Pagrindimas 

Pageidautina, kad valstyb÷s nar÷s, nepažeisdamos skaidrumo standartų, keistųsi duomenų 
ataskaitomis ir kad gaunamos ataskaitos būtų kiek įmanoma geresn÷s kokyb÷s. 
 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

59 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstyb÷s nar÷s kasmet informuoja 
Komisiją apie visus atvejus, kai pateikus 
tinkamos formos prašymą kita valstyb÷ 
nar÷ atsisak÷ prašančiajai valstybei narei 
suteikti informaciją arba trukd÷ 
prašančiajai valstybei narei atlikti 
administracinį tyrimą. Tos valstyb÷s 
nar÷s, į kurias buvo kreiptasi 
informacijos, informuoja Komisiją apie 
priežastis, d÷l kurių jos atsisak÷ suteikti 
informaciją arba nepad÷jo atlikti tyrimo. 
Komisija patikrina gautą informaciją ir 
pateikia atitinkamas rekomendacijas. Tos 
rekomendacijos perduodamos Europos 
Parlamentui ir Tarybai.  

Pagrindimas 

Siekiant pagerinti įvairių nacionalinių valdžios institucijų keitimąsi informacija siūloma steb÷ti 
atvejus, kai valstyb÷ nar÷ atsisak÷ perduoti informaciją arba nesuteik÷ leidimo atlikti 
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administracinį tyrimą.  
 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
60 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Kai pagal 2 dalyje nustatytą procedūrą 
priimtos priemon÷s susijusios arba gal÷tų 
būti susijusios su duomenų tvarkymu, turi 
būti konsultuojamasi su Europos asmens 
duomenų priežiūros pareigūnu. 

Pagrindimas 

Tais atvejais, kai šio reglamento įgyvendinimo nuostatos gali tur÷ti įtakos asmens duomenų 
tvarkymui, reik÷tų gauti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę. 
 
 
 
 


