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PAKEITIMAI 001-046  
pateik÷ Biudžeto kontrol÷s komitetas 
 
Pranešimas 
Monica Luisa Macovei A7-0385/2012 
Programa „Herkulis III“ ir Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Sąjungos ir valstybių narių uždavinys 
yra kovoti su sukčiavimu, korupcija ir 
kitokia neteis÷ta veika, kenkiančia 
Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant 
cigarečių kontrabandą ir padirbin÷jimą. 
Valstyb÷s nar÷s kartu su Komisija visų 
pirma tur÷tų organizuoti glaudų ir 
reguliarų kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą; 

(1) Sąjungos ir valstybių narių uždavinys 
yra kovoti su sukčiavimu, korupcija ir 
kitokia neteis÷ta veika, kenkiančia 
Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant 
cigarečių kontrabandą ir padirbin÷jimą. 
Siekiant pagerinti ilgalaikį išlaidų poveikį 
ir išvengti dubliavimosi, tur÷tų būti 
užtikrintas glaudus ir reguliarus 
bendradarbiavimas ir veiklos 
koordinavimas Komisijos tarnybose, tarp 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
ir tarp Komisijos tarnybų ir 
kompetentingų institucijų;  

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) veikla, kurios tikslas – geriau 
informuoti, rengti specializuotus mokymo 
kursus arba teikti techninę ir mokslinę 
paramą, labai padeda saugoti Sąjungos 
finansinius interesus ir kartu užtikrinti 
lygiavertę jų apsaugą visoje Sąjungoje; 

(2) veikla, kurios tikslas – geriau 
informuoti, rengti specializuotus mokymo 
kursus arba teikti techninę ir mokslinę 
paramą, labai padeda saugoti Sąjungos 
finansinius interesus ir kartu užtikrinti 
lygiavertę jų apsaugą visoje Sąjungoje. 
Išteklių skyrimas keliems įvežimo į 
Sąjungą punktams tur÷tų būti paremtas 
rizika ir skyrimo mechanizmus tur÷tų būti 
galima greitai pritaikyti prie 
besikeičiančių aplinkybių; 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) remiant tokias iniciatyvas praeityje 
buvo galima sustiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių veiklą kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteis÷ta 
veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams 
interesams, srityje. Programos „Hercule“ 
tiek 2004–2006 m., tiek 2007–2013 m. 
tikslai buvo s÷kmingai pasiekti; 

(3) remiant tokias iniciatyvas praeityje 
buvo galima sustiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių veiklą kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteis÷ta 
veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams 
interesams, srityje;  

 

Pakeitimas  4 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) Komisija atliko programos „Hercule 
II“ laim÷jimų apžvalgą, kurioje 
pranešama apie įd÷tas pastangas ir gautus 
rezultatus. Komisija tur÷tų užtikrinti, kad 
iki 2014 m. gruodžio 31 d. visas 
programos „Hercule II“ poveikis ir 
pasiekti jos tikslai būtų nurodyti išor÷s 
nepriklausomoje ataskaitoje, kurios 
rezultatai tur÷tų būti panaudoti 
programai „Hercule III“ (toliau – 
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Programa) koreguoti ir jos vykdymui 
gerinti; 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) siekiant tęsti ir net pl÷toti veiklą 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu 
kovojant su sukčiavimu, korupcija ir 
kitokia neteis÷ta veika, kenkiančia 
Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant 
cigarečių kontrabandą ir padirbin÷jimą, 
taip pat atsižvelgiant į naujas biudžeto 
apribojimų keliamas problemas, reik÷tų 
priimti naują programą; 

(5) siekiant tęsti ir net pl÷toti veiklą 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu 
kovojant su sukčiavimu, korupcija ir 
kitokia neteis÷ta veika, kenkiančia 
Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant 
cigarečių kontrabandą ir padirbin÷jimą, 
taip pat atsižvelgiant į naujas biudžeto 
apribojimų keliamas problemas, reik÷tų 
priimti naują programą, turinčią 
patobulintus veiklos rodiklius ir paremtą 
egzistuojančios programos analiz÷s 
rezultatais. Atsižvelgiant į bendrą 
finansavimo lygį tur÷tų būti suteikta 
pakankamai lankstumo tais atvejais, kai 
tai susiję su pažeidžiamomis ir didel÷s 
rizikos valstyb÷mis nar÷mis; 

 
 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai tur÷tų pateikti šios programos 
įgyvendinimo nepriklausomą tarpinę 
ataskaitą, taip pat galutinę programos tikslų 
įgyvendinimo ataskaitą; 

(9) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai tur÷tų pateikti Programos 
įgyvendinimo nepriklausomą tarpinę 
ataskaitą, taip pat galutinę Programos 
tikslų įgyvendinimo ataskaitą. Be to, 
Komisija kasmet tur÷tų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai informaciją apie 
metinį Programos įgyvendinimą, įskaitant 
finansuotų veiksmų rezultatus ir 
informaciją apie Programos ir kitų 
programų bei veiklos Sąjungos lygmeniu 
der÷jimą bei papildomumą; 
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Pagrindimas 

Siekiant padidinti skaidrumą, Komisija tur÷tų pateikti Europos Parlamentui pakankamai 
informacijos apie metinį įgyvendinimą. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) šis reglamentas atitinka subsidiarumo 
ir proporcingumo principus. Programa 
„Hercule III“ lengvinamas valstybių narių 
tarpusavio bendradarbiavimas ir 
bendradarbiavimas su Komisija siekiant 
saugoti Sąjungos finansinius interesus, 
kartu nemažinant valstybių narių 
atsakomyb÷s ir naudojant išteklius našiau 
negu juos būtų galima panaudoti 
nacionaliniu lygmeniu. ES lygmens 
veiksmai yra būtini ir pagrįsti, nes jais 
aiškiai padedama valstyb÷ms nar÷ms 
bendrai saugoti ES bei nacionalinius 
biudžetus ir skatinama naudotis 
bendrosiomis ES struktūromis stiprinant 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija; 

(10) šis reglamentas atitinka subsidiarumo 
ir proporcingumo principus. Programa 
lengvinamas valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su 
Komisija siekiant saugoti Sąjungos 
finansinius interesus, naudojant išteklius 
našiau negu juos būtų galima panaudoti 
nacionaliniu lygmeniu. ES lygmens 
veiksmai yra būtini ir pagrįsti, nes jais 
aiškiai padedama valstyb÷ms nar÷ms 
bendrai saugoti ES bei nacionalinius 
biudžetus ir skatinama naudotis 
bendrosiomis ES struktūromis stiprinant 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija. 
Vis d÷lto Programa netur÷tų mažinti 
valstybių narių atsakomyb÷s; 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) Sąjungos finansiniai interesai 
tur÷tų būti apsaugoti taikant proporcingas 
priemones viso išlaidų ciklo metu, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, netinkamai ar 
neteisingai sumok÷tų l÷šų susigrąžinimą 
ir prireikus administracinių ir finansinių 
sankcijų taikymą pagal 2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 d÷l Sąjungos bendrajam 
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biudžetui taikomų finansinių taisyklių1. 

 _____________ 

 1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 

Pagrindimas 

Į teis÷kūros procedūra priimtą aktą tur÷tų būti įtraukta speciali standartin÷ sąlyga. 
 

Pakeitimas  9 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant numatyti detalią, tačiau 
lanksčią įgyvendinimo sistemą, pagal 
Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai tur÷tų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l veiklos tikslų peržiūros ir bendro l÷šų 
skyrimo, pagrindinių veiklos rodiklių 
nustatymo ir tinkamų finansuoti veiksmų, 
kriterijų, kuriais apibr÷žiamos 
pažeidžiamos ir didel÷s rizikos valstyb÷s 
nar÷s, kurioms tur÷tų būti skirtas bendras 
finansavimas, nustatymo ir pagal šį 
reglamentą nustatytų daugiamečių planų 
atnaujinimo ar persvarstymo. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
tur÷tų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Komisija tur÷tų priimti metines darbo 
programas, kuriose būtų nustatyti 
prioritetai, paskirstytas biudžetas ir 

(12) Komisija tur÷tų priimti metines darbo 
programas, kuriose būtų nustatytos 
daugiamečio darbo plano įgyvendinimo 
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numatyti dotacijų skyrimo veiksmams 
vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti 
vienodas šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygas, Komisijai tur÷tų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai; 

detal÷s ir orientaciniai kvietimų teikti 
paraiškas tvarkaraščiai daugiamečiame 
darbo plane nurodytu laikotarpiu. 
Metin÷se darbo programose taip pat 
tur÷tų būti pateiktas numatomų 
finansuoti veiksmų aprašymas, nurodoma 
kiekvienos rūšies veiksmui skirta 
orientacin÷ l÷šų suma, orientacinis 
įgyvendinimo tvarkaraštis ir didžiausia 
dotacijų bendro finansavimo dalis, taip 
pat metinis vertinimas, kokios valstyb÷s 
nar÷s gali būti laikomos pažeidžiamomis 
ir didel÷s rizikos valstyb÷mis. Komisija 
tur÷tų parengti specialius pagrindinius 
veiklos rodiklius, paaiškindama, inter 
alia, metinių d÷l kontrabandinių produktų 
ar padirbtų produktų susigrąžintų sumų ir 
pagal programą teikiamos pagalbos ryšį. 
Šie rodikliai tur÷tų apimti tikslinius lygius 
ir atskaitos rodiklius, kad būtų galima 
įvertinti pasiektus rezultatus. Tur÷tų būti 
organizuojami mokymai atsižvelgiant į 
SMART technologiją, kad būtų galima 
tiksliau nustatyti jų poveikį;  

Pagrindimas 

Komisija tur÷tų parengti išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima išmatuoti pasiektus 
rezultatus. 
 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
Sąjungos lygmeniu ir visų pirma didinti 
tarpvalstybinių operacijų veiksmingumą; 

b) stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
ir koordinavimą Sąjungos lygmeniu ir visų 
pirma didinti tarpvalstybinių operacijų 
veiksmingumą ir efektyvumą; 
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Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) didinti l÷šų naudojimo, susijusio su 
Sąjungos finansinių interesų apsauga, 
įskaitant kovą su cigarečių kontrabanda ir 
padirbin÷jimu, skaidrumą; 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) didinti Komisijos tarnybų, Komisijos ir 
valstybių narių ir skirtingų valstybių 
narių bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą. 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrasis programos tikslas yra saugoti 
Sąjungos finansinius interesus ir taip 
didinti Europos ekonomikos 
konkurencingumą bei užtikrinti mokesčių 
mok÷tojų pinigų apsaugą. 

Bendrasis Programos tikslas yra saugoti 
Sąjungos finansinius interesus ir taip 
didinti Europos ekonomikos 
konkurencingumą, valstybių narių ir 
Komisijos bendradarbiavimą bei užtikrinti 
mokesčių mok÷tojų pinigų apsaugą. 

Pagrindimas 

Reik÷tų didesnio valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo. 
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Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Siekdama įvertinti Programos 
efektyvumą, ypač jos konkretų tikslą, 
Komisija parengia pagrindinius veiklos 
rodiklius, įskaitant tikslinius lygius ir 
atskaitos rodiklius.  

Pagrindimas 

Komisija tur÷tų parengti išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima išmatuoti pasiektus 
rezultatus. 

 
 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l pagrindinių veiklos rodiklių 
nustatymo. 

Pagrindimas 

Priimdama deleguotuosius aktus Komisija nustato pagrindinius veiklos rodiklius. 
 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šio tikslo įgyvendinimas, inter alia, 
vertinamas pagal tai, kiek l÷šų 
susigrąžinama nustačius sukčiavimą 
bendrais veiksmais ir tarpvalstybin÷mis 
operacijomis, taip pat pagal s÷kmingų 
bendrų operacijų procentin÷s dalies 

Konkretaus tikslo įgyvendinimas, inter 
alia, vertinamas atsižvelgiant į 
pagrindinius veiklos rodiklius, pagal tai, 
kiek l÷šų areštuojama, konfiskuojama ir 
susigrąžinama nustačius sukčiavimą 
bendrais veiksmais ir tarpvalstybin÷mis 
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did÷jimą ir pagal baudžiamojo tyrimo 
institucijų perimamų bylų skaičiaus 
did÷jimą. 

operacijomis, taip pat pagal šį reglamentą 
finansuojamos technin÷s įrangos 
prid÷tinę vertę ir veiksmingą naudojimą, 
pagal padid÷jusį keitimąsi informacija 
apie rezultatus, pasiektus naudojantis 
technin÷mis priemon÷mis, pagal 
specializuotų mokymų skaičiaus did÷jimą 
ir pagal mokymų skaičių ir tipą, taip pat 
jų tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
kontrabandinių ir padirbtų produktų 
aptikimui, areštavimui, konfiskavimui ir 
su tuo susijusių l÷šų susigrąžinimui. 

Pagrindimas 

Komisija tur÷tų parengti išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima išmatuoti pasiektus 
rezultatus. 

 
 

Pakeitimas  18 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l programos veiklos tikslų pakeitimo, 
kaip nustatyta 4a straipsnyje. 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 2 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l bendro l÷šų skyrimo Programos 
veiklos tikslams, kaip nustatyta 4a 
straipsnyje, ir d÷l veiklos tikslų, susijusių 
su nepaskirtų l÷šų panaudojimu pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012, apibr÷žimo. 
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Pagrindimas 

Bendras l÷šų skyrimas veiklos tikslams dabar nustatomas pagal bendro sprendimo procedūrą. 
Pakeitimu numatyta galimyb÷ keisti priimant deleguotuosius aktus. 
 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 

 Programos veiklos tikslai 

 Programos veiklos tikslai: 

 a) stiprinant tarpvalstybinį ir įvairias sritis 
apimantį bendradarbiavimą, toliau gerinti 
sukčiavimo ir kitokios neteis÷tos veikos 
prevenciją ir tyrimą; 

 b) palengvinant dalijimąsi informacija, 
patirtimi ir geriausia praktika, įskaitant 
darbuotojų mainus, stiprinti Sąjungos 
finansinių interesų apsaugą nuo 
sukčiavimo; 

 c) teikiant techninę ir operatyvinę paramą 
nacionalin÷ms tyrimų ir ypač muitin÷s bei 
teis÷saugos institucijoms, stiprinti kovą su 
sukčiavimu ir kitokia neteis÷ta veika; 

 d) riboti sukčiavimo, korupcijos ir kitokios 
neteis÷tos veikos poveikį (palyginti su 
dabartiniu žinomu poveikiu) Sąjungos 
finansiniams interesams, siekiant mažinti 
neteis÷tos ekonomikos pl÷trą tose srityse, 
kuriose rizika yra didžiausia, pavyzdžiui, 
organizuoto sukčiavimo, kontrabandos ir 
padirbin÷jimo (ypač cigarečių) srityse; 

 e) remiant lyginamąją teis÷s aktų analizę, 
skatinti specialių teisin÷s ir teismin÷s 
apsaugos priemonių, kuriomis siekiama 
apsaugoti finansinius interesus nuo 
sukčiavimo, kūrimą. 

Pagrindimas 

Šį tekstą geriau įrašyti į straipsnius, o ne į priedą. 
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Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šalių, dalyvaujančių pietryčių Europos 
šalių stabilizacijos ir asociacijos procese, 
Rusijos Federacijos ir tam tikrų šalių, 
sudariusių su Sąjunga susitarimus d÷l 
tarpusavio pagalbos su sukčiavimu 
susijusiose srityse, atstovai, taip pat 
tarptautinių ir kitų susijusių organizacijų 
atstovai gali dalyvauti pagal programą 
organizuojamoje veikloje, kai tai yra 
naudinga 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems 
tikslams pasiekti. Šie atstovai išrenkami 
atsižvelgiant į jų įgūdžius, patirtį ir žinias, 
susijusias su konkrečia veikla. 

3. Šalių, dalyvaujančių pietryčių Europos 
šalių stabilizacijos ir asociacijos procese, 
Rusijos Federacijos ir tam tikrų šalių, taip 
pat tarptautinių viešųjų organizacijų, 
sudariusių su Sąjunga susitarimus d÷l 
tarpusavio pagalbos su sukčiavimu 
susijusiose srityse, atstovai, gali dalyvauti 
pagal programą organizuojamoje veikloje, 
kai tai yra naudinga 3 ir 4 straipsniuose 
nustatytiems tikslams pasiekti. Šie atstovai 
dalyvauja Programoje pagal atitinkamas 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 nuostatas. 

Pagrindimas 

Dalyvavimas tur÷tų vykti pagal atitinkamas Finansinio reglamento nuostatas. 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, 
kurios nustatytos 10 straipsnyje nurodytoje 
metin÷je darbo programoje, teikiama 
finansin÷ parama šiems veiksmams: 

Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, 
kurios nustatytos 10 straipsnyje nurodytoje 
metin÷je darbo programoje, teikiama 
tinkama finansin÷ parama šiems 
veiksmams: 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies a punkto septinta įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– stiprinant duomenų mainus, kuriant 
tyrimams, steb÷jimui ir žvalgybai skirtas 

– stiprinant duomenų mainus, įskaitant 
tarp valstybių narių ir Komisijos, kuriant 
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IT priemones ir aprūpinant jomis; tyrimams, steb÷jimui ir žvalgybai skirtas 
IT priemones ir aprūpinant jomis; 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies a punkto 7 a įtrauka (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – finansuojant technin÷s įrangos, kuri 
įsigyta pagal Programą, priežiūros 
sąnaudas; 

Pagrindimas 

Kai kurių rūšių technin÷s įrangos, pvz., skenerių, priežiūra gali būti labai brangi, tod÷l tinkamų 
finansuoti veiksmų dalyje tur÷tų būti numatyta atitinkama nuostata. 
 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies b punkto įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) organizuojami specializuoti mokymo 
kursai ir rizikos analiz÷s mokymo 
seminarai, taip pat konferencijos, siekiant: 

b) organizuojami tiksliniai specializuoti 
mokymo kursai ir rizikos analiz÷s mokymo 
seminarai, taip pat prireikus konferencijos, 
siekiant: 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– dalytis patirtimi tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių, nurodytų 6 straipsnio 2 
dalyje, kompetentingų institucijų ir 6 
straipsnio 3 dalyje nurodytų tarptautinių 
organizacijų atstovų, įskaitant specialias 
teis÷saugos tarnybas; 

– dalytis patirtimi ir geriausia praktika 
tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, 
kompetentingų institucijų, įskaitant 
specialias teis÷saugos tarnybas, ir 
6 straipsnio 3 dalyje nurodytų tarptautinių 
viešųjų organizacijų atstovų; 
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Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalies b punkto penkta įtrauka 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– vykdyti svarbią mokslinių tyrimų veiklą, 
įskaitant tiriamųjų darbų rengimą; 

– vykdyti svarbią mokslinių tyrimų veiklą, 
įskaitant lyginamosios teis÷s tiriamųjų 
darbų rengimą; 

 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pagal 3 straipsnį pagal Programą bendrai 
finansuojama įranga turi būti naudojama 
išimtinai Sąjungos finansinių interesų 
apsaugai. 

 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 1 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija užtikrina, kad būtų išvengta bet 
kokio galimo įvairių sistemų ir duomenų 
bazių, bendrai finansuojamų pagal 
Programą, dubliavimosi. 

 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 c dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l šio straipsnio pakeitimų, kad būtų 
atsižvelgiama į specialius pagrindinius 
veiklos rodiklius ir pokyčius, kurie nebuvo 
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numatyti šio reglamento pri÷mimo metu. 

Pagrindimas 

Pakeitimu užtikrinama, kad sprendimai d÷l tinkamų finansuoti veiksmų būtų priimami pagal 
bendro sprendimo procedūrą, o tolesni pakeitimai, jei jie reikalingi, būtų atliekami priimant 
deleguotuosius aktus. Pakeitimu padidinamas lankstumas. 
 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Finansinis paketas programai įgyvendinti 
2014–2020 m. yra 110 000 000 EUR 
dabartin÷mis kainomis. 

Kaip apibr÷žta xxx/yyy Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo d÷l 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte, 
finansin÷ orientacin÷ suma, kuria 
vadovausis biudžeto valdymo institucija 
metin÷s biudžeto sudarymo procedūros 
metu, t. y. preliminarus finansinis paketas 
programai įgyvendinti 2014–2020 m., – 
110 000 000 EUR dabartin÷mis kainomis. 
Metinius asignavimus patvirtina biudžeto 
valdymo institucija. 

Pagrindimas 

Pabr÷žiamas biudžeto valdymo institucijos vaidmuo. 
 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 2 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) dotacijomis; a) dotacijomis, įskaitant dotacijas, 
susijusias su techninių priemonių, įsigytų 
pagal Programą, priežiūra; 
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Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Komisijos prašymu paramos pagal 
Programą gav÷jai pateikia išsamius 
duomenis apie savo veiklą, finansuojamą 
pagal Programą, siekiant padidinti 
skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat 
įvertinti Programos veiksmingumą ir 
efektyvumą pagal 11 straipsnį. 

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal programą skiriamų dotacijų 
bendro finansavimo dalis neviršija 80 proc. 
tinkamų finansuoti sąnaudų. 10 straipsnyje 
nurodytoje metin÷je darbo programoje 
nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais 
atvejais bendro finansavimo dalis neviršija 
90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų. 

4. Pagal programą skiriamų dotacijų 
bendro finansavimo dalis yra ne mažesn÷ 
negu 50 proc. ir neviršija 80 proc. tinkamų 
finansuoti sąnaudų. 10 straipsnyje 
nurodytoje metin÷je darbo programoje 
nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais 
atvejais, taip pat pažeidžiamų ir didel÷s 
rizikos valstybių narių atvejais, bendro 
finansavimo dalis neviršija 90 proc. 
tinkamų finansuoti sąnaudų. Pagal 
Programą skiriamų dotacijų bendro 
finansavimo dalis neviršija 30 proc. 
tinkamų finansuoti sąnaudų, kai 
sąnaudos susijusios su techninių 
priemonių, įsigytų pagal Programą, 
priežiūros finansavimu. Priežiūros 
finansavimo atveju sprendimas d÷l 
paramos priklauso nuo nacionalinių 
institucijų ataskaitos, kurioje nurodomas 
pagal Programą įsigytos technin÷s 
įrangos įdiegimo našumas, rezultatai ir 
papildoma nauda, pateikimo Komisijai. 
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Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Bendro finansavimo dalis yra 
atvirkščiai proporcinga bendrai pajamų 
sumai, kurią valstyb÷s nar÷s per metus 
gauna pagal Komisijos ir valstybių narių 
su keturiomis didžiausiomis tabaką 
gaminančiomis įmon÷mis sudarytus 
susitarimus.  

Pagrindimas 

Per ateinančius metus pagal 4 susitarimus valstyb÷s nar÷s gaus apie 1,6 mlrd. EUR, taip pat 
didelę sumą iš baudų, taikomų pagal šiuos susitarimus (didel÷ suma pagal seniausią susitarimą 
su „Philip Morris“ jau buvo paskirstyta susijusioms valstyb÷ms nar÷ms). Komisija, kuri gauna 
apie 10 proc. sumos, šias l÷šas panaudojo daugiausiai programų „Hercule“ finansavimo 
papildymui. Be kitų veiksnių bendro finansavimo dalis tur÷tų priklausyti nuo turimų papildomų 
valstybių narių pajamų pagal šiuos susitarimus. 
 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 4 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Valstyb÷s nar÷s turi stengtis didinti 
finansinius įnašus remdamosi pagal 
Programą skiriamų dotacijų bendro 
finansavimo dalimi. 

Pagrindimas 

D÷l didesnio valstybių narių finansinio įnašo padid÷s jų motyvacija siekti, kad programa būtų 
s÷kminga, ir tuo pačiu metu did÷s valstyb÷s pajamos. 
 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 4 c dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4c. Komisijai pagal 12a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus d÷l pažeidžiamų ir 
didel÷s rizikos valstybių narių apibr÷žimo 
kriterijų, pagrįstų, inter alia, geografine 
vieta ir sienų išsid÷stymu, krovinių srautu, 
muitinių operacijomis ir atitinkamais 
naujausiais turimais Eurostato 
paskelbtais statistikos duomenimis, 
kuriais remiantis galima kasmet 
analizuoti ir vertinti neteis÷tos veikos 
riziką, nustatymo.  

Pagrindimas 

Komisijai suteikti įgaliojimai nustatyti aiškius pažeidžiamų ir didel÷s rizikos valstybių narių 
apibr÷žimo kriterijus, bet teis÷s aktų leid÷jas pateikia tam tikrus orientyrus pasiūlydamas kai 
kuriuos elementus, į kuriuos tur÷tų būti atsižvelgiama nustatant apibr÷žimą, ir nurodo kasmet 
vertinti riziką. 
 

Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10 straipsnis 10 straipsnis 

Metin÷s darbo programos Daugiamečiai darbo planai ir metin÷s 
darbo programos 

Programai įgyvendinti Komisija priima 
metines darbo programas. Jose nustatomi 
siekiami tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir bendra l÷šų suma. 
Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti 
veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui 
skirta orientacin÷ l÷šų suma ir pateikiamas 
preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. 
Jose nurodomi dotacijų skyrimo 
prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir 
didžiausia bendro finansavimo dalis. 

1. Komisijai pagal 12a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus d÷l Programos 
daugiamečių darbo planų nustatymo. 
Daugiamečiuose darbo planuose 
nustatomi siekiami tikslai, laukiami 
rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra 
l÷šų suma. Į juos įtraukiami dotacijų 
skyrimo prioritetai ir esminiai vertinimo 
kriterijai. 

 2. Siekdama įgyvendinti Programą 
Komisija priima metines darbo 
programas, kad būtų vykdomi 
daugiamečiai darbo planai, ir 
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orientacinius kvietimų teikti pasiūlymus 
tvarkaraščius daugiamečiame darbo plane 
nurodytu laikotarpiu. Metin÷se veiklos 
programose nurodomi kriterijai, pagal 
kuriuos teikiamos dotacijos, skirtos 
technin÷s įrangos, įsigytos pagal 
Programą, priežiūros išlaidoms padengti. 
Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti 
veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui 
skirta orientacin÷ l÷šų suma ir pateikiamas 
preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. 
Jose nurodoma skiriamų dotacijų 
didžiausia bendro finansavimo dalis. 

Iš biudžeto, skirto komunikacijos 
veiksmams, Komisijos vykdomiems pagal 
šį reglamentą, taip pat finansuojama 
Sąjungos politinių prioritetų organizacin÷ 
komunikacija. 

Iš biudžeto, skirto komunikacijos 
veiksmams, Komisijos vykdomiems pagal 
šį reglamentą, asignavimų taip pat 
finansuojama Sąjungos politinių prioritetų 
organizacin÷ komunikacija, atsižvelgiant į 
tai, kokiu mastu ji susijusi su pagrindiniu 
Programos tikslu. 

 

Pakeitimas  39 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija kasmet teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai informaciją apie 
programos rezultatus. Kartu pateikiama 
informacija apie programos ir kitų 
programų bei veiklos Sąjungos lygmeniu 
der÷jimą bei papildomumą. Komisija 
nuolat skleidžia pagal programą remiamos 
veiklos rezultatus. Visos dalyvaujančios 
šalys teikia Komisijai visus duomenis ir 
informaciją, būtinus programai steb÷ti ir 
vertinti. 

1. Komisija kasmet teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai informaciją apie tai, 
kaip per metus buvo įgyvendinama 
Programa, įskaitant pasiektus tikslus, 
rezultatus ir pagrindinius veiklos 
rodiklius, nustatytus metin÷je darbo 
programoje. Kartu su pranešimu 
pateikiama išsami informacija apie 
Programos ir kitų programų bei veiklos 
Sąjungos lygmeniu der÷jimą bei 
papildomumą. Komisija nuolat skleidžia, 
įskaitant atitinkamose interneto 
svetain÷se, pagal programą finansuojamų 
veiksmų ir remiamos veiklos rezultatus, 
kad padid÷tų skaidrumas siekiant naudos 
Sąjungos mokesčių mok÷tojams. 
Siekdama pademonstruoti Komisijos 
veiklos pagal šį reglamentą papildomą 
naudą Komisija visų pirma informuoja 
apie priemones, kurių imtasi siekiant 
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stiprinti koordinavimą ir išvengti 
dubliavimosi su egzistuojančia susijusia 
veikla Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos srityje. Visos dalyvaujančios 
šalys ir atstovai, nurodyti 6 straipsnio 
3 dalyje, teikia Komisijai visus duomenis ir 
informaciją, būtinus metiniam programos 
įgyvendinimui, jei tinkama, ir visai 
programai steb÷ti ir vertinti. 

Pagrindimas 

Siekdama padidinti skaidrumą Komisija kasmet informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
programos įgyvendinimą. 
 

Pakeitimas  40 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 2 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija atlieka programos vertinimą. Ne 
v÷liau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą, 
kurioje įvertina visų priemonių tikslų 
pasiekimą, rezultatus ir poveikį, išteklių 
naudojimo veiksmingumą ir papildomą 
Europos naudą, siekdama priimti 
sprendimą d÷l tų priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo arba sustabdymo. Vertinant taip 
pat apsvarstomos supaprastinimo 
galimyb÷s, vidinis ir išorinis nuoseklumas, 
tolesnis visų tikslų aktualumas, taip pat 
priemonių nauda siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
prioritetų. Atsižvelgiama į ankstesnių 
priemonių ilgalaikio poveikio vertinimo 
rezultatus. 

Komisija atlieka išsamų programos 
vertinimą. Ne v÷liau kaip iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. Komisija parengia 
nepriklausomą laikotarpio vidurio 
vertinimo ataskaitą, kurioje įvertina visų 
veiksmų tikslų pasiekimą, rezultatus ir 
poveikį, išteklių naudojimo veiksmingumą 
ir efektyvumą ir papildomą Europos naudą, 
siekdama priimti sprendimą d÷l tų veiksmų 
atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo. 
Vertinant taip pat apsvarstomos 
supaprastinimo galimyb÷s, vidinis ir 
išorinis nuoseklumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat veiksmų nauda 
siekiant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų. 
Atsižvelgiama į programos „Hercule II“ 
tikslų įgyvendinimo vertinimo rezultatus, 
kuriuos Komisija turi pristatyti iki 
2014 m. gruodžio 31 d. 

Be to, iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą. 

Be to, iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
Programos bendrų ir konkrečių tikslų 
įgyvendinimo, jos papildomos naudos ir 
visos pagal Programą finansuojamos 
veiklos arba visų veiksmų poveikio 
vertinimo ataskaitą. 
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Programos ilgalaikis poveikis ir jos 
poveikio tvarumas vertinami siekiant 
priimti sprendimą d÷l galimo v÷lesn÷s 
programos atnaujinimo, pakeitimo arba 
sustabdymo. 

Be to, Programos ilgalaikis poveikis ir jos 
poveikio tvarumas vertinami siekiant 
priimti sprendimą d÷l galimo v÷lesn÷s 
programos atnaujinimo, pakeitimo arba 
sustabdymo. 

 

Pakeitimas  41 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija tinkamomis priemon÷mis 
užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi taikant 
prevencines kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir kitokia neteis÷ta veika 
priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, 
atgaunant nepagrįstai sumok÷tas sumas ir 
prireikus skiriant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas. 

1. Komisija tinkamomis priemon÷mis 
užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi taikant 
prevencines kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir kitokia neteis÷ta veika 
priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų, 
atgaunant nepagrįstai sumok÷tas sumas ir 
prireikus skiriant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias 
administracines ir finansines sankcijas. 

 

Pakeitimas  42 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijai arba jos atstovams ir Audito 
Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų 
dotacijų gav÷jų, rangovų ir subrangovų, 
gavusių Sąjungos l÷šų pagal programą, 
dokumentų auditą ir auditą vietoje. 

2. Komisijai arba jos atstovams ir Audito 
Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų 
dotacijų gav÷jų, rangovų ir subrangovų, 
gavusių Sąjungos l÷šų pagal programą, 
dokumentų auditą ir auditą vietoje. 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali, laikydamasi Reglamente 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytų 
procedūrų, atlikti ūkin÷s veiklos 
vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai 
susijusių su tokiu finansavimu, 
patikrinimus ir inspektavimą vietoje, 
siekdama nustatyti, ar vykdant dotacijos 
susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį 
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d÷l Sąjungos l÷šų skyrimo nebūta 
Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar 
kitos neteis÷tos veikos atvejų. 

Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų 
nuostatų, bendradarbiavimo 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis bei 
tarptautin÷mis organizacijomis ir dotacijų 
susitarimuose, dotacijų sprendimuose ir 
sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį 
reglamentą, Komisijai, Audito Rūmams ir 
OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai 
atlikti tokį auditą, patikrinimus ir 
inspektavimą vietoje. 

 

Pagrindimas 

Šis tekstas tur÷tų būti įrašytas į naują dalį. 

 
 

Pakeitimas  43 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali, laikydamasi 1999 m. 
geguž÷s 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/1999 
d÷l Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų1 ir 
1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
d÷l Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus 
nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų2  
pateiktų nuostatų ir nustatytų procedūrų, 
atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, 
ar vykdant dotacijos susitarimą, 
sprendimą d÷l dotacijos ar sutartį d÷l 
Sąjungos l÷šų skyrimo nebūta Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančių 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteis÷tos 
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veikos atvejų. 

 ___________ 

 1 OL L 136, 1999 5 31, p. 1. 

 2 OL L 292, 1996 11 15, p. 2. 

Pagrindimas 

Į teis÷kūros procedūra priimtą aktą tur÷tų būti įtraukta speciali standartin÷ sąlyga. 

 
 

Pakeitimas  44 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 2 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Nedarant poveikio 2 ir 2a dalims, į 
bendradarbiavimo susitarimus su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautin÷mis 
organizacijomis, sutartis, dotacijų 
susitarimus bei sprendimus d÷l dotacijų, 
sudaromus ir priimamus įgyvendinant šį 
reglamentą, įtraukiamos nuostatos, 
kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir 
OLAF aiškiai suteikiama teis÷ atlikti tokį 
auditą ir tyrimus atsižvelgiant į jų 
atitinkamą kompetenciją. 

Pagrindimas 

Į teis÷kūros procedūra priimtą aktą tur÷tų būti įtraukta speciali standartin÷ sąlyga. 

 
 

Pakeitimas  45 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a straipsnis 

 Naudojimasis įgaliojimais 

 1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 



 

 
 PE527.178/ 23 

 LT 

deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų. 

 2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 1b ir 
2a dalyse, 7 straipsnio antroje pastraipoje, 
9 straipsnio 4c dalyje ir 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo …*. 

 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 1b ir 
2a dalyse, 7 straipsnio antroje pastraipoje, 
9 straipsnio 4c dalyje ir 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui. 

 4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 5. Pagal 4 straipsnio 1b ir 2a dalis, 7 
straipsnio antrą pastraipą, 9 straipsnio 4c 
dalį ir 10 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du m÷nesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareišk÷ prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneš÷ 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviems m÷nesiams. 

 _______________ 

 * OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

Pagrindimas 

Paaiškinamas naudojimasis įgaliojimais teis÷s aktų leid÷jui suteikiant įgaliojimus atšaukti 
delegavimą ir numatoma Komisijos pareiga priimant deleguotąjį aktą informuoti teis÷s aktų 
leid÷ją. 
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Pakeitimas  46 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Priedas Išbraukta. 

Programos veiklos tikslai  

Programos veiklos tikslai:  

1) stiprinant tarpvalstybinį ir įvairias sritis 
apimantį bendradarbiavimą, toliau gerinti 
sukčiavimo ir kitokios neteis÷tos veikos 
prevenciją ir tyrimą; 

 

2) palengvinant dalijimąsi informacija, 
patirtimi ir geriausia praktika, įskaitant 
darbuotojų mainus, stiprinti Sąjungos 
finansinių interesų apsaugą nuo 
sukčiavimo; 

 

3) teikiant techninę ir operatyvinę paramą 
nacionalin÷ms tyrimų ir ypač muitin÷s bei 
teis÷saugos institucijoms, stiprinti kovą su 
sukčiavimu ir kitokia neteis÷ta veika; 

 

4) riboti sukčiavimo, korupcijos ir kitokios 
neteis÷tos veikos poveikį (palyginti su 
dabartiniu žinomu poveikiu) Sąjungos 
finansiniams interesams, siekiant mažinti 
neteis÷tos ekonomikos pl÷trą tose srityse, 
kuriose rizika yra didžiausia, pavyzdžiui, 
organizuoto sukčiavimo, kontrabandos ir 
padirbin÷jimo (ypač cigarečių) srityse; 

 

5) remiant lyginamąją teis÷s aktų analizę, 
skatinti specialių teisin÷s ir teismin÷s 
apsaugos priemonių, kuriomis siekiama 
apsaugoti finansinius interesus nuo 
sukčiavimo, kūrimą. 

 

Pagrindimas 

Šį tekstą geriau įrašyti į straipsnius, o ne į priedą. 
 
 


