
 

 
 PE533.803/ 1 

 LT 

 
 
 
 
9.4.2014 A7-0251/ 001-041 
 
 
PAKEITIMAI 001-041  
pateik÷ Biudžeto kontrol÷s komitetas 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
 
 
Pranešimas 
Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar  A7-0251/2014 
Baudžiamosios teis÷s priemon÷s kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
Pirma nurodomoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 325 straipsnio 
4 dalį, 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 83 straipsnio 
2 dalį, 

 
 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) tam, kad Sąjungos finansinių interesų 
apsauga būtų veiksminga, proporcinga ir 
atgrasanti, nuo pačių sunkiausių į 
sukčiavimą panašių nusikalstamų veikų 
šioje srityje ir toliau tur÷tų būti saugomasi 

(2) siekiant užtikrinti veiksmingą, 
proporcingą ir atgrasančią apsaugą nuo 
sunkiausių su sukčiavimu susijusių 
veiksmų ir užtikrinti, kad Sąjungos 
finansiniai interesai būtų optimaliai 
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ne vien administracin÷s ir civilin÷s teis÷s 
priemon÷mis, bet ir valstybių narių 
baudžiamosios teis÷s nuostatomis, kartu 
siekiant, kad kiekvienoje šių teis÷s šakų ir 
visoje teisin÷je sistemoje nebūtų 
nenuoseklumo; 

saugomi, priemones, priimtas 
administracin÷s ir civilin÷s teis÷s 
pagrindu, tur÷tų papildyti teis÷s aktai, 
priimti valstybių narių baudžiamosios 
teis÷s pagrindu, kartu siekiant, kad 
kiekvienoje šių teis÷s šakų ir visoje 
teisin÷je sistemoje nebūtų nenuoseklumo; 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) kad gal÷tume apginti Sąjungos 
finansinius interesus, reikia nustatyti 
bendrą sukčiavimo apibr÷žtį, apimančią 
visus sukčiavimo veiksmus, susijusius tiek 
su ES biudžeto išlaidomis, tiek su 
pajamomis; 

(3) kad gal÷tume apginti Sąjungos 
finansinius interesus, reikia nustatyti 
bendrą sukčiavimo apibr÷žtį, apimančią 
visus sukčiavimo veiksmus, susijusius su 
Sąjungos biudžeto išlaidomis, pajamomis, 
turtu ir įsipareigojimais, įskaitant 
skolinimosi ir skolinimo veiklą; 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Sąjungos finansiniams interesams 
galima pakenkti, jei viešojo pirkimo 
konkurso dalyvis, siekdamas apeiti ar 
iškreipti viešojo pirkimo ar dotacijos 
skyrimo taisykles, perkančiajai 
organizacijai arba dotaciją skiriančiai 
institucijai pateikia informaciją, pagrįstą 
tiesiogiai ar netiesiogiai iš viešojo pirkimo 
organizatoriaus neteis÷tai gauta 
informacija. Tokie veiksmai labai panašūs į 
sukčiavimą, tačiau tai nebūtinai reiškia, 
kad atitinkamas konkurso dalyvis padar÷ 
visą sukčiavimo nusikaltimą, nes gali būti, 
kad jo pasiūlymas visiškai atitinka visus 
reikalavimus. Konkurso dalyvių veiksmų 
derinimas pažeidžia Sąjungos 
konkurencijos taisykles ir atitinkamus 
nacionalin÷s teis÷s aktus, tod÷l jam 
taikytinos Sąjungos lygmens vykdymo 

(6) Sąjungos finansiniams interesams 
galima pakenkti, jei viešojo pirkimo 
konkurso dalyvis, siekdamas apeiti ar 
pažeisti viešojo pirkimo ar dotacijos 
skyrimo taisykles, perkančiajai 
organizacijai arba dotaciją skiriančiai 
institucijai pateikia informaciją, pagrįstą 
tiesiogiai ar netiesiogiai iš viešojo pirkimo 
organizatoriaus neteis÷tai gauta 
informacija. Tokie veiksmai labai panašūs į 
sukčiavimą, tačiau jiems nebūtinai turi 
būti būdingi visi konkurso dalyvio 
padaryto viso sukčiavimo nusikaltimo 
požymiai, nes gali būti, kad jo pasiūlymas 
atitinka visus būtinus kriterijus. Konkurso 
dalyvių veiksmų derinimas pažeidžia 
Sąjungos konkurencijos taisykles ir 
atitinkamus nacionalin÷s teis÷s aktus, tod÷l 
jam taikytinos Sąjungos lygmens vykdymo 
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užtikrinimo priemon÷s ir sankcijos, ir 
tokiems veiksmams ši direktyva netur÷tų 
būti taikoma; 

užtikrinimo priemon÷s ir sankcijos, ir 
tokiems veiksmams ši direktyva netur÷tų 
būti taikoma; 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) korupcija kelia ypač didelę gr÷smę 
Sąjungos finansiniams interesams ir dažnai 
gali būti glaudžiai susijusi su sukčiavimo 
veiksmais. Tod÷l šioje srityje reikia 
specialių baudžiamąją atsakomybę 
nustatančių nuostatų. Reikia užtikrinti, kad 
šios nusikalstamos veikos būtų įtrauktos į 
nusikaltimo apibr÷žtį, nesvarbu ar jas 
padaręs asmuo įvykd÷ tarnybines pareigas, 
ar ne. Kovojant su pasyviąja korupcija ir 
pasisavinimu reik÷tų nuostatos, kuria į 
valstyb÷s tarnautojo sąvoką įtraukiami visi 
galimi tarnautojai – paskirti, išrinkti, 
įdarbinti pagal sutartį ar nuolatiniai 
valstyb÷s tarnautojai bei visi kiti asmenys, 
kurie valdžios institucijų ar kitų viešųjų 
įstaigų įgalioti teikti paslaugas piliečiams 
ar apskritai dirba d÷l viešojo intereso, 
kaip antai ES l÷šas pagal sutartis 
valdantys rangovai; 

(8) korupcija kelia ypač didelę gr÷smę 
Sąjungos finansiniams interesams ir dažnai 
gali būti glaudžiai susijusi su sukčiavimo 
veiksmais. Tod÷l šioje srityje reikia 
specialių baudžiamąją atsakomybę 
nustatančių nuostatų. Reikia užtikrinti, kad 
šios nusikalstamos veikos būtų įtrauktos į 
nusikaltimo apibr÷žtį, nesvarbu, ar jas 
padaręs asmuo įvykd÷ tarnybines pareigas, 
ar ne. Kovojant su pasyviosios korupcijos 
ir pasisavinimo nusikaltimais būtina 
įtraukti valstyb÷s tarnautojo apibr÷žtį, kuri 
apimtų visus atitinkamus pareigūnus – 
nesvarbu, ar jie paskirti, ar išrinkti, ar 
įdarbinti pagal sutartį, ar jie atlieka 
oficialias pareigas Sąjungoje, valstyb÷se 
nar÷se ar trečiosiose valstyb÷se. Privatūs 
asmenys vis labiau dalyvauja Sąjungos 
l÷šų valdyme. Tod÷l, siekiant tinkamai 
saugoti Sąjungos l÷šas nuo korupcijos ir 
pasisavinimo, šioje direktyvoje valstyb÷s 
tarnautojo apibr÷žtis turi apimti ir 
asmenis, kurie neatlieka oficialių pareigų, 
tačiau kuriems panašiai paskirta valstyb÷s 
tarnybos funkcija, ne mažiau susijusi su 
Sąjungos l÷šomis, ir kurie ją atlieka, pvz., 
atitinkamas l÷šas pagal sutartis valdančius 
rangovus; 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Sąjungos finansinius interesus gali (9) Sąjungos finansinius interesus gali 
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pažeisti ir tam tikri valstyb÷s tarnautojų 
veiksmai, kuriais siekiama pasisavinti l÷šas 
ar turtą nepaisant tikrosios jų paskirties ir 
taip pakenkti Sąjungos finansiniams 
interesams. Tod÷l būtina nustatyti tikslias 
nusikaltimų apibr÷žtis, apimančias šiuos 
veiksmus; 

pažeisti ir tam tikri valstyb÷s tarnautojų 
veiksmai, kuriais siekiama pasisavinti l÷šas 
ar turtą nepaisant tikrosios jų paskirties ir 
taip pakenkti Sąjungos finansiniams 
interesams. Tod÷l būtina nustatyti tikslias 
ir nedviprasmiškas nusikaltimų apibr÷žtis, 
apimančias šiuos veiksmus; 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) šioje direktyvoje apibr÷žtų fizinių 
asmenų įvykdytų nusikalstamų veikų 
atveju būtina nustatyti su visais šias 
veikas sudarančiais elementais susijusį 
ketinimą. Fizinių asmenų įvykdytos 
veikos, kurioms padaryti ketinimo 
nereikia, n÷ra įtrauktos į šios direktyvos 
taikymo sritį; 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (14a) nors už šioje direktyvoje įvardytas 
veikas tikslinga nustatyti tam tikras 
mažiausias bausmes,  šios direktyvos 
nuostatos netur÷tų trukdyti valstybių 
narių teismams ir teis÷jams atskirais 
atvejais skirti bausmes savo nuožiūra; 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) norint užtikrinti Sąjungos teis÷s 
aktų darną Sąjungos finansinių interesų 
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apsaugos srityje, tikslinga nustatyti 
atitinkamas mažiausias bausmes už šioje 
direktyvoje apibr÷žtas veikas. Šia 
direktyva nustatomos minimalios 
taisykl÷s. Valstyb÷ms nar÷ms tur÷tų būti 
palikta teis÷ išlaikyti arba nustatyti 
griežtesnes bausmes už tokias veikas; 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
17 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) nepažeidžiant kitų įsipareigojimų 
pagal Sąjungos teisę, reikia priimti 
tinkamas nuostatas d÷l valstybių narių ir 
Komisijos bendradarbiavimo užtikrinant 
veiksmingą atkirtį direktyvoje apibr÷žtoms 
nusikalstamoms veikoms, kenkiančioms 
Sąjungos finansiniams interesams, be kita 
ko, d÷l valstybių narių ir Komisijos 
keitimosi informacija; 

(17) nepažeidžiant kitų įsipareigojimų 
pagal Sąjungos teisę, reikia priimti 
tinkamas nuostatas d÷l valstybių narių ir 
Komisijos bendradarbiavimo užtikrinant 
veiksmingą atkirtį direktyvoje apibr÷žtoms 
nusikalstamoms veikoms, kenkiančioms 
Sąjungos finansiniams interesams, be kita 
ko, d÷l valstybių narių, Eurojusto ir 
Komisijos keitimosi informacija; 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šia direktyva nustatomos nusikalstamų 
veikų apibr÷žtys bei sankcijos ir taip 
nustatomos Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančio sukčiavimo ir kitos 
neteis÷tos veiklos prevencijos ir kovos su 
ja priemon÷s. 

Šia direktyva nustatomos nusikalstamų 
veikų apibr÷žtys bei sankcijos ir taip 
nustatomos Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančio sukčiavimo ir kitos 
neteis÷tos veiklos prevencijos ir kovos su 
ja priemon÷s, siekiant užtikrinti 
veiksmingą ir lygiavertę apsaugą 
valstyb÷se nar÷se ir Sąjungos 
institucijose, įstaigose, organuose ir 
agentūrose ir padidinti pasitik÷jimą 
Sąjungos institucijomis ir iniciatyvomis. 
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Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 straipsnio įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje direktyvoje „Sąjungos finansiniai 
interesai“ reiškia visas pajamas ir išlaidas, 
susijusias su: 

Šioje direktyvoje „Sąjungos finansiniai 
interesai“ reiškia visą turtą ir 
įsipareigojimus, kuriuos valdo Sąjunga ir 
jos institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros ar kurie yra valdomi jų vardu, 
ir visas finansines operacijas, įskaitant 
skolinimosi ir skolinimo veiklą, taip pat ir 
ypač visas pajamas ir išlaidas susijusias su: 

Pagrindimas 

Ši apibr÷žtis yra platesn÷ ir apima turtą ir įsipareigojimus bei skolinimosi ir skolinimo veiklą. 
 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 straipsnio b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Sutartimis įsteigtų institucijų, įstaigų, 
biurų ir agentūrų biudžetu arba kitu jų 
valdomu ir prižiūrimu biudžetu. 

b) taikant Sutartis įsteigtų institucijų, 
įstaigų, organų ir agentūrų biudžetu arba 
kitu jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomu ir 
prižiūrimu biudžetu. 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad kaip už 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama tuo 
atveju, jei su Sąjungos finansiniais 
interesais susijusioje viešojo pirkimo ar 
dotacijos skyrimo procedūroje kandidatas 
ar viešųjų pirkimų konkurso dalyvis arba 
asmuo, rengiantis ar dalyvaujantis rengiant 
tokių kandidatų viešojo pirkimo 
pasiūlymus ar paraiškas dotacijai gauti, 
perkančiajai organizacijai ar dotaciją 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad kaip už 
nusikalstamą veiką būtų baudžiama tuo 
atveju, jei su Sąjungos finansiniais 
interesais susijusioje viešojo pirkimo ar 
dotacijos skyrimo procedūroje kandidatas 
ar viešųjų pirkimų konkurso dalyvis arba 
asmuo, rengiantis ar dalyvaujantis rengiant 
tokių kandidatų viešojo pirkimo 
pasiūlymus ar paraiškas dotacijai gauti, 
perkančiajai organizacijai ar dotaciją 
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skiriančiai institucijai tyčia pateikia arba 
nuo jos nuslepia informaciją taip, kad 
apeitų ar iškreiptų taikomus tinkamumo, 
atmetimo, atrankos ir skyrimo kriterijus. 

skiriančiai institucijai tyčia pateikia arba 
nuo jos nuslepia informaciją taip, kad 
apeitų ar iškreiptų taikomus tinkamumo, 
atmetimo, atrankos ir skyrimo kriterijus, 
iškreiptų arba suardytų natūralią 
konkurenciją tarp konkurso dalyvių. 

Pagrindimas 

Svarbu aiškiai nurodyti su viešaisiais konkursais susijusią neteis÷tą veiklą. 
 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/60/EB33 1 straipsnio 2 dalyje 
apibr÷žtą pinigų plovimą, susijusį su turtu, 
įgytu šioje direktyvoje nurodytomis 
nusikalstamomis veikomis, būtų 
baudžiama kaip už nusikalstamą veiką. 

2. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/60/EB33 1 straipsnio 2 dalyje 
apibr÷žtą pinigų plovimą, susijusį su turtu 
arba pajamomis, įgytomis šioje 
direktyvoje nurodytomis nusikalstamomis 
veikomis, būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką. 

__________________ __________________ 
33 OL L 309, 2005 12 25, p. 15. 33 OL L 309, 2005 12 25, p. 15. 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už šiuos tyčinius 
veiksmus būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką: 

3. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už tyčinę 
pasyviąją ir aktyviąją korupciją būtų 
baudžiama kaip už nusikalstamą veiką. 

a) valstyb÷s tarnautojo veiksmus, kuriais 
jis tiesiogiai ar per tarpininką reikalauja, 
gauna ar sutinka ateityje gauti bet kokią 
naudą sau ar trečiajam asmeniui už tai, kad 
eidamas tarnybines pareigas ar 
vykdydamas savo funkcijas veiks arba 
neveiks pakenkdamas arba galbūt 

a) Šioje direktyvoje pasyvioji korupcija 
reiškia valstyb÷s tarnautojo veiksmus, 
kuriais jis tiesiogiai ar per tarpininką 
reikalauja, iš anksto priima ar sutinka 
ateityje gauti bet kokią naudą sau ar 
trečiajam asmeniui už tai, kad eidamas 
tarnybines pareigas ar vykdydamas savo 
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pakenkdamas Sąjungos finansiniams 
interesams (pasyvioji korupcija); 

funkcijas veiks, atid÷s veiksmus arba 
neveiks pakenkdamas arba galbūt 
pakenkdamas Sąjungos finansiniams 
interesams, nesvarbu, ar pažeisdamas savo 
tarnybines prievoles, ar jų nepažeisdamas. 

b) bet kokio asmens veiksmus, kuriais jis 
tiesiogiai ar per tarpininką pažada suteikti 
ar suteikia bet kokią naudą valstyb÷s 
tarnautojui ar trečiajam asmeniui už tai, 
kad eidamas tarnybines pareigas ar 
vykdydamas savo funkcijas šis tarnautojas 
veiktų arba neveiktų pakenkdamas arba 
galbūt pakenkdamas Sąjungos finansiniams 
interesams (aktyvioji korupcija). 

b) Šioje direktyvoje aktyvioji korupcija 
reiškia bet kokio asmens veiksmus, kuriais 
jis tiesiogiai ar per tarpininką pažada, 
pasiūlo suteikti ar suteikia bet kokią naudą 
valstyb÷s tarnautojui ar trečiajam asmeniui 
už tai, kad eidamas tarnybines pareigas ar 
vykdydamas savo funkcijas šis tarnautojas 
veiktų, atid÷tų veiksmus arba neveiktų, 
arba už tai, kad taip dar÷ praeityje, 
pakenkdamas arba galbūt pakenkdamas 
Sąjungos finansiniams interesams. 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už tyčinius 
valstyb÷s tarnautojo veiksmus, kuriais jis 
skiria ar išmoka l÷šas arba pasisavina ar 
panaudoja turtą ne pagal nustatytą paskirtį 
ir ketindamas pakenkti Sąjungos 
finansiniams interesams, būtų baudžiama 
kaip už nusikalstamą veiką 
(pasisavinimą). 

4. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už tyčinį 
pasisavinimą būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką. 

 Šioje direktyvoje pasisavinimas reiškia 
valstyb÷s tarnautojo veiksmus, kuriais jis 
skiria ar išmoka l÷šas arba pasisavina ar 
panaudoja turtą ne pagal nustatytą paskirtį 
ir kurie kenkia Sąjungos finansiniams 
interesams. 
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Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
4 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiame straipsnyje „valstyb÷s tarnautojas“: Šiame straipsnyje „valstyb÷s tarnautojas“: 

a) bet kuris teis÷kūros, administracin÷s ar 
teismin÷s institucijos tarnautojas, 
teikiantis viešąsias paslaugas Sąjungos, 
valstybių narių ar trečiųjų šalių vardu; 

a) bet kuris Sąjungos ar nacionalinis 
pareigūnas, įskaitant bet kurį kitos 
valstyb÷s nar÷s nacionalinį pareigūną ir 
bet kurį trečiosios valstyb÷s nacionalinį 
pareigūną. 

 Sąjungos pareigūnas: 

 i) bet kuris pareigūnas ar kitas pagal 
sutartį dirbantis darbuotojas, kaip 
apibr÷žta Europos Sąjungos pareigūnų 
tarnybos nuostatuose arba kitų Europos 
Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose, 

 ii) bet kuris valstybių narių ar kurios nors 
viešos ar privačios įstaigos dirbti į 
Sąjungą instituciją, įstaigą, organą ar 
agentūrą komandiruotas asmuo, 
atliekantis tokias pat funkcijas, kaip 
Sąjungos pareigūnai ar kiti tarnautojai. 

 Pagal Sutartis įsteigtų įstaigų nariai ir 
tokių įstaigų, organų ar agentūrų 
darbuotojai yra laikomi Sąjungos 
pareigūnais tiek, kiek jiems netaikomi 
Tarnybos nuostatai. 

 Nacionalinis pareigūnas – tai pareigūnas 
arba valstyb÷s tarnautojas taip, kaip jie 
apibr÷žiami valstyb÷s nar÷s ar trečiosios 
valstyb÷s, kurioje atitinkamas asmuo 
vykdo min÷tas funkcijas, nacionalin÷je 
teis÷je. 

 Vis d÷lto procesinių veiksmų, susijusių su 
valstyb÷s nar÷s pareigūnu arba su 
trečiosios valstyb÷s pareigūnu, kuriuos 
yra inicijavusi kita valstyb÷ nar÷, atveju 
pastaroji n÷ra įpareigota taikyti 
nacionalinio pareigūno apibr÷žties, 
išskyrus atvejus, kai ši apibr÷žtis 
suderinama su jos nacionaline teise; 

b) bet kuris kitas asmuo, neužimantis tokių 
pareigų, tačiau teikiantis viešąsias 
paslaugas Sąjungos, valstybių narių ar 

b) bet kuris kitas asmuo, kuriam pavesta 
vykdyti ir kuris vykdo valstyb÷s tarnybos 
funkcijas, susijusias su Sąjungos 
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trečiųjų šalių vardu ir dalyvaujantis 
valdyme ar priimant sprendimus, 
susijusius su Sąjungos finansiniais 
interesais. 

finansinių interesų valdymu ar su šiais 
interesais susijusiais sprendimais 
valstyb÷se nar÷se ar trečiosiose valstyb÷se. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas pagrįstas dabartine pareigūno apibr÷žtimi, įtraukta į galiojančios PIF 
konvencijos, kurią puikiai žino ir yra pripažinusios valstyb÷s nar÷s, pirmąjį protokolą. 
 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už II antraštin÷je 
dalyje nurodytų nusikalstamų veikų 
kurstymą, pagalbą ar bendrininkavimą jas 
vykdant būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką.  

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už visų 3 ir 4 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
kurstymą, pagalbą ar bendrininkavimą jas 
vykdant būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką. 

Pagrindimas 

Techninis pakeitimas. 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už k÷sinimąsi 
įvykdyti 3 straipsnyje arba 4 straipsnio 4 
dalyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
baudžiama kaip už nusikalstamą veiką. 

2. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už k÷sinimąsi 
įvykdyti visas 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 4 
dalyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
baudžiama kaip už nusikalstamą veiką. 

Pagrindimas 

Techninis pakeitimas. 
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Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad juridiniai 
asmenys gal÷tų būti traukiami 
atsakomyb÷n už visas II antraštin÷je 
dalyje nurodytas nusikalstamas veikas, 
kurias jų naudai padar÷ bet kuris asmuo, 
veikęs individualiai arba kaip tokio 
juridinio asmens struktūrinio padalinio 
narys ir užimantis to juridinio asmens 
struktūroje vadovaujamas pareigas, jeigu 
jis tur÷jo teisę:  

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad juridiniai 
asmenys gal÷tų būti traukiami 
atsakomyb÷n už visas 3, 4 ir 5 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, kurias jų naudai padar÷ bet kuris 
asmuo, veikęs individualiai arba kaip tokio 
juridinio asmens struktūrinio padalinio 
narys ir užimantis to juridinio asmens 
struktūroje vadovaujamas pareigas, jeigu 
jis tur÷jo teisę:  

Pagrindimas 

Techninis pakeitimas. 
 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s taip pat imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad juridiniai 
asmenys gal÷tų būti traukiami 
atsakomyb÷n, jeigu d÷l šio straipsnio 1 
dalyje minimo asmens priežiūros ar 
kontrol÷s trūkumo jam pavaldus asmuo 
gal÷jo įvykdyti bet kurią iš II antraštin÷je 
dalyje nurodytų nusikalstamų veikų 
atitinkamo juridinio asmens naudai.  

2. Valstyb÷s nar÷s taip pat imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad juridiniai 
asmenys gal÷tų būti traukiami 
atsakomyb÷n, jeigu d÷l šio straipsnio 1 
dalyje minimo asmens priežiūros ar 
kontrol÷s trūkumo jam pavaldus asmuo 
gal÷jo įvykdyti bet kurią iš 3, 4 ir 5 
straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų 
atitinkamo juridinio asmens naudai. 

Pagrindimas 

Techninis pakeitimas. 
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Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Juridinių asmenų atsakomyb÷ pagal šio 
straipsnio 1 ir 2 dalis nepanaikina fizinių 
asmenų, kurie yra II antraštin÷je dalyje 
nurodytų nusikalstamų veikų kaltininkai 
arba kuriems baudžiamoji atsakomyb÷ kyla 
pagal 5 straipsnį, baudžiamosios 
atsakomyb÷s. 

3. Juridinių asmenų atsakomyb÷ pagal šio 
straipsnio 1 ir 2 dalis nepanaikina fizinių 
asmenų, kurie yra 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų kaltininkai 
arba kuriems baudžiamoji atsakomyb÷ kyla 
pagal 5 straipsnį, baudžiamosios 
atsakomyb÷s. 

Pagrindimas 

Techninis pakeitimas. 
 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

7 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už II antraštin÷je 
dalyje nurodytas nusikalstamas veikas 
fiziniams asmenims būtų taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas 
ir laisv÷s at÷mimo bausmes, kaip nurodyta 
8 straipsnyje.  

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3, 4 ir 5 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas fiziniams asmenims būtų taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas 
ir laisv÷s at÷mimo bausmes, kaip nurodyta 
8 straipsnyje. 

Pagrindimas 

Techninis pakeitimas. 
 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
7 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Smulkių nusikaltimų atvejais, kai 
padaryta žala ar gauta nauda neviršija 
10 000 EUR ir n÷ra sunkinančių 

2. Nusikaltimų atvejais, kai padaryta žala 
ar gauta nauda neviršija 5 000 EUR ir n÷ra 
sunkinančių aplinkybių, valstyb÷s nar÷s 



 

 
 PE533.803/ 13 

 LT 

aplinkybių, valstyb÷s nar÷s gali taikyti 
kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas. 

gali taikyti kitokias, ne baudžiamąsias, 
sankcijas. 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
7 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
kompetentingų institucijų teisei skirti 
valstyb÷s tarnautojams drausmines 
nuobaudas.  

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
kompetentingų institucijų teisei skirti 
valstyb÷s pareigūnams drausmines 
nuobaudas, kaip nustatyta 4 straipsnio 5 
dalyje.  

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) minimali ne mažiau kaip 6 m÷nesių 
laisv÷s at÷mimo bausm÷; 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Nustatant minimalias bausmes neatsižvelgiama į teisinių sistemų įvairovę ir teismo diskrecijos 
būtinybę. Sprendimas nustatyti jas šioje direktyvoje nesiderina su Parlamento pozicija d÷l 
direktyvos projekto d÷l euro ir kitos valiutos apsaugos nuo padirbin÷jimo baudžiamojoje 
teis÷je. 
 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) minimali ne mažiau kaip 6 m÷nesių 
laisv÷s at÷mimo bausm÷; 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Nustatant minimalias bausmes neatsižvelgiama į teisinių sistemų įvairovę ir teismo diskrecijos 
būtinybę. Sprendimas nustatyti jas šioje direktyvoje nesiderina su Parlamento pozicija d÷l 
direktyvos projekto d÷l euro ir kitos valiutos apsaugos nuo padirbin÷jimo baudžiamojoje 
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teis÷je. 
 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ši dalis nedaro poveikio valstybių narių 
teismų ir teis÷jų teisei savo nuožiūra 
priimti tinkamą ir proporcingą 
nuosprendį bet kurioje individualioje 
byloje. 

 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
II antraštin÷je dalyje nurodytos 
nusikalstamos veikos padaromos 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip apibr÷žta Tarybos pamatiniame 
sprendime 2008/841, už jas būtų skiriama 
maksimali ne mažiau kaip 10 metų laisv÷s 
at÷mimo bausm÷. 

2. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytos 
nusikalstamos veikos padaromos 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip apibr÷žta Tarybos pamatiniame 
sprendime 2008/841, už jas būtų skiriama 
maksimali ne mažiau kaip 10 metų laisv÷s 
at÷mimo bausm÷. 

 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a straipsnis 

 Atsakomybę sunkinančios aplinkyb÷s 

 Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai nustatoma, 
kad 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytos 
nusikalstamos veikos padaromos 
dalyvaujant nusikalstamoje 
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organizacijoje, kaip apibr÷žta Tarybos 
pamatiniame sprendime 2008/841, tai 
būtų laikoma atsakomybę sunkinančiomis 
aplinkyb÷mis. 

Pagrindimas 

Geriau šiuos atvejus laikyti atsakomybę sunkinančiomis aplinkyb÷mis, nei kita nusikalstama 
veika. 
 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

9 straipsnio a a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) laikinas arba nuolatinis teis÷s 
dalyvauti Sąjungos konkursų procedūrose 
at÷mimas; 

 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
9 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  9a straipsnis 

 Ne bis in idem taisykl÷ 

 Valstyb÷s nar÷s turi taikyti nacionalin÷je 
baudžiamojoje teis÷je „ne bis in idem“ 
taisyklę, pagal kurią asmuo, kurio teismo 
procesas buvo užbaigtas kurioje nors 
valstyb÷je nar÷je, negali būti 
persekiojamas kitoje valstyb÷je nar÷je d÷l 
tų pačių faktų, jeigu jam buvo paskirta 
bausm÷, ji buvo įvykdyta, yra vykdoma 
arba nebegali būti vykdoma pagal 
nuosprendį pri÷musios valstyb÷s 
įstatymus. 
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Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
11 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių, kad būtų nustatyta jų 
jurisdikcija tais atvejais, kai II antraštin÷je 
dalyje nurodytos nusikalstamos veikos: 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi reikiamų 
priemonių, kad būtų nustatyta jų 
jurisdikcija tais atvejais, kai 3, 4 ir 5 
straipsniuose nurodytos nusikalstamos 
veikos: 

a) visiškai arba iš dalies įvykdytos jų 
teritorijoje; arba 

a) visiškai arba iš dalies įvykdytos jų 
teritorijoje;  

b) įvykdytos jų piliečių. b) įvykdytos jų piliečių arba jų teritorijoje 
gyvenančių asmenų; arba 

 c) pažeid÷jui taikomi arba nusikalstamos 
veikos padarymo metu buvo taikomi 
Tarnybos nuostatai. 

Pagrindimas 

1 dalies b punkto pakeitimu siekiama išpl÷sti direktyvos taikymo sritį. 1 dalies c punkte įvesta 
nusikaltimą padariusių asmenų trečioji kategorija atspindi OLAF operatyvinę patirtį: į ES 
finansinių interesų apsaugos jurisdikciją reik÷tų įtraukti nuostatas d÷l pareigūnų ne ES piliečių 
ir dirbančių ne ES teritorijoje (delegacijose). 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

13 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ši direktyva neturi poveikio d÷l II 
antraštin÷je dalyje nurodytų nusikalstamų 
veikų neteis÷tai sumok÷tų sumų 
susigrąžinimui. 

Ši direktyva neturi poveikio sumų, 
neteis÷tai sumok÷tų įvykdžius 3, 4 ir 5 
straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, susigrąžinimui. 

 Valstyb÷s nar÷s imasi būtinų priemonių 
užtikrinti greitą tokių sumų susigrąžinimą 
ir jų perdavimą į Sąjungos biudžetą, 
nepažeidžiant atitinkamų konkretiems 
Sąjungos sektoriams taikomų taisyklių d÷l 
finansinių taisymų ir neteis÷tai išleistų 
sumų susigrąžinimo. Valstyb÷s nar÷s taip 
pat vykdo tvarkingą susigrąžintų sumų 
apskaitą ir informuoja atitinkamas 
Sąjungos institucijas arba įstaigas apie 
šias sumas, arba, jei atitinkamos sumos 
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nesusigrąžintos, apie šio nesusigrąžinimo 
priežastis. 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
15 straipsnio antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybių narių ir Europos Komisijos 
(Europos kovos su sukčiavimu tarnybos) 
bendradarbiavimas 

Bendradarbiavimas 

Pagrindimas 

Įgyvendinant šią direktyvą, bendradarbiavimas netur÷tų būti apribotas valstybių narių ir 
Komisijos bendradarbiavimu, bet tur÷tų apimti ir valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą. 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

15 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s ir Komisija 
bendradarbiauja kovodamos su II 
antraštin÷je dalyje nurodytomis 
nusikalstamomis veikomis. Tod÷l Komisija 
teikia techninę ir operatyvinę pagalbą, 
palengvinančią kompetentingų 
nacionalinių institucijų vykdomų tyrimų 
koordinavimą. 

1. Nepažeisdami tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo ir savitarpio teisin÷s 
pagalbos baudžiamosiose bylose taisyklių, 
valstyb÷s nar÷s, Eurojustas ir Komisija, 
neviršydami atitinkamos kompetencijos, 
bendradarbiauja kovodami su 3, 4 ir 5 
straipsniuose nurodytomis 
nusikalstamomis veikomis. Tod÷l Komisija 
ir atitinkamais atvejais Eurojustas teikia 
techninę ir operatyvinę pagalbą, 
palengvinančią kompetentingų 
nacionalinių institucijų vykdomų tyrimų 
koordinavimą. 

Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
15 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kad būtų lengviau atskleisti faktus ir 
veiksmingai kovoti su II antraštin÷je 

2. Kad būtų lengviau atskleisti faktus ir 
veiksmingai kovoti su 3, 4 ir 5 
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dalyje nurodytomis nusikalstamomis 
veikomis, kompetentingos valstybių narių 
institucijos ir Komisija gali keistis 
informacija. Komisija ir kompetentingos 
valstybių narių institucijos visais atvejais 
laikosi tyrimo slaptumo ir duomenų 
apsaugos reikalavimų. Tod÷l Komisijai 
informaciją teikianti valstyb÷ nar÷ gali 
nustatyti specialias šios informacijos 
naudojimo sąlygas, privalomas Komisijai 
ar kitai valstybei narei, kuriai ši 
informacija gali būti perduota. 

straipsniuose nurodytomis 
nusikalstamomis veikomis, 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos, neviršydamos savo 
kompetencijos, gali keistis informacija su 
Komisija ir Eurojustu. Komisija, 
Eurojustas ir kompetentingos valstybių 
narių institucijos visais atvejais laikosi 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos bei taikytinų ES teis÷s aktų d÷l 
asmens duomenų apsaugos nuostatų ir 
atsižvelgia į tyrimo slaptumo 
reikalavimus. Tod÷l Komisijai ir 
Eurojustui informaciją teikianti valstyb÷ 
nar÷ gali nustatyti specialias šios 
informacijos naudojimo sąlygas, 
privalomas Komisijai, Eurojustui ar kitai 
valstybei narei, kuriai ši informacija gali 
būti perduota. 

Pakeitimas  39 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
15 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Audito Rūmai, nacionalin÷s audito 
institucijos (pvz., atlikdamos operacijų, 
vykdytų pagal pasidalijamojo valdymo 
tvarką, auditą) ir auditoriai, atsakingi už 
Sutartimis įsteigtų institucijų, įstaigų, 
organų ir agentūrų biudžeto arba 
institucijų valdomo biudžeto, kurio auditą 
jos atlieka, auditą, atskleidžia OLAF bet 
kokias nusikalstamas veikas, apie kurias 
jos sužino atlikdamos savo darbą. 

Pakeitimas  40 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

15 straipsnio 2 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Sąjungos pareigūnai privalo OLAF 
pranešti apie nusikalstamas veikas, apie 
kurias jie sužinojo atlikdami savo 
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funkcijas. 

Pakeitimas  41 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

17 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 17a straipsnis 

 Ataskaitos, statistika ir vertinimas 

 1. Komisija iki [24 m÷nesiai nuo galutinio 
šios direktyvos įgyvendinimo termino], 
taigi kasmet, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje 
įvertinama, kokiu mastu valstyb÷s nar÷s 
÷m÷si šiai direktyvai įgyvendinti būtinų 
priemonių, taip pat įvertinamas šios 
direktyvos veiksmingumas siekiant jos 
tikslų. 

 Šios ataskaitos turi remtis informacija, 
kurią pateik÷ valstyb÷s nar÷s, 
vadovaudamosi 2 dalimi. 

 2. Valstyb÷s nar÷s nuolat renka išsamius 
statistinius duomenis iš atitinkamų 
institucijų ir juos saugo, kad gal÷tų 
vertinti savo sistemų, kurias nustat÷ 
siekdamos apsaugoti Europos Sąjungos 
finansinius interesus, veiksmingumą. 
Statistiniai duomenys kasmet siunčiami 
Komisijai ir juose pateikiama ši 
informacija: 
 

 a) prad÷tų baudžiamųjų bylų skaičius ir 
kiek iš šių bylų nutraukta, kiek būta 
išteisinimo atvejų, kiek būta 
apkaltinamųjų nuosprendžių ir kiek 
teismo procesų tebevyksta; 

 b) po baudžiamųjų bylų susigrąžintos ir 
nesusigrąžintos sumos; 

 c) iš kitų valstybių narių gautų pagalbos 
prašymų skaičius, taip pat kiek iš šių 
prašymų prijungta prie bylų ir kiek 
atmesta. 

 3. Komisija iki [60 m÷nesių nuo galutinio 
šios direktyvos įgyvendinimo termino] 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
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visapusišką šios direktyvos įvertinimą, 
pagrįstą įgytą patirtimi ir visų pirma 
ataskaitomis ir statistiniais duomenimis, 
pateiktais vadovaujantis 1 ir 2 dalimis. 
Prireikus Komisija taip pat pateikia 
pasiūlymą d÷l dalinio direktyvos 
pakeitimo, tinkamai atsižvelgdama į 
min÷to įvertinimo rezultatus. 

 


