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1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą ir stabilią ūkio
plėtrą. Šiame įstatyme nustatomos struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio planavimo ir
vykdymo taisyklės.
2. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti 2012 m. kovo 2 d. Belgijos Karalystės, Bulgarijos
Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos,
Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro
Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės,
Vengrijos, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos,
Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos
Respublikos ir Švedijos Karalystės sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos
ekonominėje ir pinigų sąjungoje (toliau – Sutartis) įgyvendinimą, taip pat kitų Europos Sąjungos
teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, taikymą.
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Biudžeto politikos kontrolės institucija – institucija, atsakinga už valdžios sektoriaus
finansų koregavimo mechanizmų (minimaliai vykdomajai užduočiai vykdyti ir planinei struktūrinei
užduočiai vykdyti) veikimo ir skaidrumo stiprinimą.
2. Perteklinis valdžios sektorius – valdžios sektorius, kurio kalendorinių metų balanso
rodiklis yra perteklius (grynasis skolinimas).
3. Produkcijos atotrūkis nuo potencialo – kalendorinių metų faktinės bendrojo vidaus
produkto (toliau – BVP) apimties ir potencialaus BVP grandininio susiejimo metodu susietos
apimties lygio skirtumas, išreikštas procentais kaip potencialaus BVP grandininio susiejimo metodu
susietos apimties dalis ir apskaičiuotas vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Teigiamu produkcijos
atotrūkiu nuo potencialo laikomas toks atotrūkis, kai faktinis BVP lygis yra aukštesnis negu
potencialus jo lygis. Neigiamu produkcijos atotrūkiu nuo potencialo laikomas toks atotrūkis, kai
faktinis BVP lygis yra žemesnis negu potencialus jo lygis.
4. Subalansuotas valdžios sektorius – valdžios sektorius, kurio kalendorinių metų
balanso rodiklis yra lygus 0,0 procento BVP to meto kainomis.
5. Valdžios sektoriaus balanso rodiklio pagerėjimas – kalendorinių metų valdžios
sektoriaus balanso rodiklio ir prieš tai buvusių kalendorinių metų valdžios sektoriaus balanso
rodiklio teigiamas skirtumas.
6. Valdžios sektoriaus balanso rodiklis – valdžios sektoriaus deficitas (grynasis
skolinimasis) arba perteklius (grynasis skolinimas) pagal Europos sąskaitų sistemą ESS’95,
nustatytą 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir
regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje. Šis rodiklis yra skaičiuojamas kaip procentas nuo BVP to
meto kainomis ir apvalinamas vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Statistinis valdžios sektoriaus
balanso rodiklis yra Lietuvos statistikos departamento arba Europos Sąjungos statistikos agentūros
(Eurostato) skelbiamas valdžios sektoriaus deficitas (grynasis skolinimasis) arba perteklius
(grynasis skolinimas).
7. Valdžios sektoriaus skola – suprantama kaip 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamente
(EB) Nr. 479/2009 dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl
perviršinio deficito procedūros taikymo (kodifikuota redakcija) vartojama valdžios sektoriaus
skolos sąvoka.
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8. Vidutinis laikotarpis – penkerių kalendorinių metų laikotarpis, apimantis einamuosius,
prieš tai buvusius ir trejus būsimus kalendorinius metus, einančius iš karto vieni po kitų.
9. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba
vartojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės
skolos įstatyme ir Reglamente (EB) Nr. 1466/97.
3 straipsnis. Artėjimo prie perteklinio valdžios sektoriaus taisyklė
1. Valdžios sektoriaus finansai tvarkomi siekiant, kad vidutiniu laikotarpiu valdžios
sektorius būtų perteklinis, subalansuotas arba artimas subalansuotam. Struktūrinis valdžios
sektoriaus deficitas gali susidaryti tik šiame įstatyme numatytomis aplinkybėmis ir tik tokiu mastu,
koks yra numatytas šiame įstatyme.
2. Valdžios sektoriaus finansų valdymo užduočių tikslas yra valdžios sektoriaus finansų
tvarumas ir įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas. Įsipareigojimų, kurie yra įtvirtinti Sutartyje,
vykdymo siekiama valdant struktūrinį valdžios sektoriaus balansą. Įsipareigojimas pagal Sutartį,
susijęs su struktūriniu valdžios sektoriaus balanso valdymu, yra vidutiniu laikotarpiu pagerinti
struktūrinį valdžios sektoriaus balanso rodiklį iki ne blogesnio nei 0,5 procento BVP to meto
kainomis deficito arba kasmet priartėti link šios vertės mažiausiai po 0,5 procento BVP to meto
kainomis, bet ne mažiau, nei reikėtų šią vertę pasiekti vidutiniu laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus ir
tokiu mastu, kai trumpalaikis deficitas susidaro dėl Europos Komisijos pripažintų struktūrinių
investicijų, didinančių ūkio potencialą.
3. Šiame straipsnyje nurodytų tikslų siekimui kontroliuoti biudžeto politikos kontrolės
institucija taiko šio įstatymo 4 ir 5 straipsniuose nurodytus rodiklius. Įsipareigojimo pagal Sutartį
užduotis neplanuojama, kai planuojamas valdžios sektoriaus deficitas yra blogesnis nei 3 procentai
BVP to meto kainomis arba kai atitinkamais metais susidaro bent viena iš šio įstatymo 6 straipsnio
2 dalyje išvardytų sąlygų.
4 straipsnis. Įsipareigojimo pagal Sutartį užduotis
1. Įsipareigojimo pagal Sutartį, nurodyto šio įstatymo 3 straipsnyje, vykdymui kontroliuoti
kiekvieniems metams nustatomas rodiklis, rodantis, kokios reikšmės ne blogesnio struktūrinio
valdžios sektoriaus balanso rodiklio siekiama. Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę (toliau
formulėse įsipareigojimo pagal Sutartį užduotis vadinama tarptautine užduotimi):
TU t  min(TU t 1  X  Yt );0,5 , kur
t – kalendoriniai metai, kuriems apskaičiuojama užduotis;
TU t – tarptautinė užduotis, kur t žymi kalendorinius metus, kuriems ji apskaičiuojama;
min – mažiausios reikšmės pasirinkimo iš riestiniuose skliaustuose esančių reikšmių funkcija;
TU t 1 – prieš planuojamus metus esantis planinis arba ypač faktinis struktūrinis valdžios
sektoriaus balanso rodiklis (išskyrus paskutiniais metais, kai valdžios sektoriaus deficitas yra
blogesnis nei 3 procentai BVP to meto kainomis ir TU t 1 yra Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos numatomas tų metų struktūrinis valdžios sektoriaus balanso rodiklis). Formulėse
deficitas išreiškiamas su minuso ženklu ir skaičiuojamas kaip BVP to meto kainomis procentas,
suapvalintas vieno skaičiaus po kablelio tikslumu;
Yt – tam tikrų kalendorinių metų t Europos Komisijos pripažintos struktūrinės investicijos,
didinančios ūkio potencialą;
X – vidutinis metinis valdžios sektoriaus balanso rodiklio pagerėjimas, reikalingas deficitui
sumažinti iki 0,5 procento BVP to meto kainomis ne ilgiau kaip per trejus metus ir ne lėtesnis kaip
0,5 procento BVP to meto kainomis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę ir suapvalintas vieno
skaičiaus po kablelio tikslumu:
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BR0 – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos numatomas arba faktinis struktūrinis
valdžios sektoriaus balanso rodiklis paskutiniais metais, kuriems suplanuotas arba ypač faktinis
valdžios sektoriaus deficitas blogesnis arba lygus 3 procentams BVP to meto kainomis ir po kurių
planuojamas arba ypač faktinis deficitas yra geresnis nei 3 procentai BVP to meto kainomis, arba
kuriems pasibaigia galioti šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje arba 7 straipsnio 3 dalyje išvardytos
sąlygos;
max – didžiausios reikšmės pasirinkimo funkcija iš riestiniuose skliaustuose esančių reikšmių.
2. Kai nukrypstama nuo įsipareigojimo pagal Sutartį užduoties vykdymo, minimali
vykdomoji užduotis yra rodiklis, rodantis, kad valdžios sektoriaus finansai turi būti koreguojami
pagal šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytą finansų koregavimo mechanizmą.
3. Minimali vykdomoji užduotis (toliau formulėje – MVU) apskaičiuojama iš tarptautinės
užduoties atėmus sutartąją paklaidą (toliau formulėje – SP) pagal formulę:

MVU t  TU t  SPt , kur
t – kalendoriniai metai, kuriems apskaičiuojama užduotis;
SPt – sutartoji paklaida, pirmaisiais metais t, nevykdant tarptautinės užduoties, prilyginama
0,5 procento BVP to meto kainomis, o antraisiais iš eilės einančiais metais nevykdant tarptautinės
užduoties – ne didesnė už dydį, kurį taikant abejų metų vidutinė tarptautinės užduoties nevykdymo
paklaida būtų lygi 0,25 procento BVP to meto kainomis.
5 straipsnis. Planinė struktūrinė užduotis
1.
Siekiant užtikrinti patikimą šio įstatymo 3 straipsnyje nurodyto įsipareigojimo pagal
Sutartį vykdymą net atsižvelgiant į dažnas statistines paklaidas, kurios susidaro apskaičiuojant
struktūrinį valdžios sektoriaus balanso rodiklį, kiekvieniems metams nustatomas rodiklis, kuris yra
griežtesnis už įsipareigojimo pagal Sutartį užduotį, – tai planinė struktūrinė užduotis.
2.
Planinė struktūrinė užduotis (toliau formulėje – PSU) apskaičiuojama prie numatomo
prieš planuojamus metus buvusios planinės struktūrinės užduoties įvykdymo rodiklio (toliau
formulėje – NPSU) arba prieš planuojamus metus buvusios tarptautinės užduoties (pasirenkama
didesnė) pridedant X ir 0,25 procento BVP to meto kainomis valdžios sektoriaus balanso rodiklio
pagerėjimo užduotį – tol, kol ji tampa lygi vienai dešimtajai procento BVP to meto kainomis
pertekliaus. Kai planinė struktūrinė užduotis yra labiau įpareigojanti nei viena dešimtoji procento
BVP to meto kainomis pertekliaus, planinė struktūrinė užduotis keičiama ją prilyginant vienai
dešimtajai procento BVP to meto kainomis pertekliaus. Skaičiuojant PSU, taikoma ši formulė:
PSU t  min(maxTU t 1 ; NPSU t 1   X  0,25);0,1 , kur
t – kalendoriniai metai, kuriems apskaičiuojama užduotis.
3.
Planinei struktūrinei užduočiai pasiekti taikomos šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytos
priemonės.
4.
Planinė struktūrinė užduotis neplanuojama, kai planuojamas valdžios sektoriaus
deficitas yra blogesnis nei 3 procentai BVP to meto kainomis arba kai atitinkamais metais susidaro
bent viena iš šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų.
6 straipsnis. Finansų koregavimo mechanizmas minimaliai vykdomajai užduočiai
vykdyti
1. Jeigu biudžeto politikos kontrolės institucija interneto svetainėje praneša, kad minimaliai
vykdomajai užduočiai einamiesiems kalendoriniams metams įvykdyti reikia papildomų priemonių,
tai per 30 darbo dienų nuo pranešimo interneto svetainėje dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybė
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ar jos įgaliota institucija parengia Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame
siūloma mažinti asignavimus ir nelaikinai (nenurodant jokių laiko apribojimų) didinti mokesčių ir
įmokų tarifus tiek, kiek reikia minimaliai vykdomajai užduočiai pasiekti.
2. Šio straipsnio 1 dalis einamiesiems kalendoriniams metams netaikoma, jei yra bent viena
iš sąlygų, atitinkančių neįprasto įvykio sąvoką, pavyzdžiui:
1) biudžeto politikos kontrolės institucija patvirtina Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos parengto ekonominės raidos scenarijaus nuostatą, pagal kurią einamieji kalendoriniai
metai priklauso laikotarpiui, kai mažiausiai dvejus kalendorinius metus iš eilės numatoma, kad
produkcijos atotrūkio nuo potencialo rodiklis bus arba yra neigiamas;
2) remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, BVP grandininė apimtis už
pastarąjį kalendorinį metų ketvirtį mažėjo, palyginti su ankstesnių kalendorinių metų atitinkamu
ketvirčiu;
3) biudžeto politikos kontrolės institucija patvirtina Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos parengto ekonominės raidos scenarijaus nuostatą, pagal kurią einamųjų kalendorinių
metų BVP grandininė apimtis mažės, palyginti su prieš tai buvusiais metais.
7 straipsnis. Finansų koregavimo mechanizmas planinei struktūrinei užduočiai vykdyti
1. Jeigu biudžeto politikos kontrolės institucija, stebėdama planinės struktūrinės užduoties
vykdymą arba planavimą, interneto svetainėje paskelbia, kad be papildomų priemonių ji būtų
neįvykdyta, tai tvirtinamų Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valdžios sektoriaus biudžetų
išlaidos (be išlaidų palūkanoms ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų) neturi viršyti praeitų
kalendorinių metų išlaidų dydžio (be išlaidų palūkanoms ir Europos Sąjungos finansinės paramos
lėšų), padidinto BVP to meto kainomis potencialo daugiamečio augimo vidurkio viena antrąja
dalimi, apskaičiuota šio įstatymo 11 straipsnio nustatyta tvarka, ir pagal įstatymo reikalavimą turi
būti užtikrinama, kad dėl nustatomo naujo mokesčio, naujo mokesčio tarifo, mokesčio lengvatos,
sankcijų už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeistos apmokestinimo tam tikru
mokesčiu tvarkos ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principų valdžios
sektoriaus biudžetų pajamos nesumažės.
2. Laikoma, kad šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė nėra pažeista, jeigu:
1) padidėjusios valdžios sektoriaus biudžetų išlaidos dengiamos papildomomis pajamomis iš
nelaikinai (nenurodant jokių laiko apribojimų) padidintų mokesčių ir įmokų tarifų;
2) pajamos, kurių netenkama dėl mokesčių ir įmokų tarifų sumažinimo, dengiamos mažinant
valdžios sektoriaus biudžetų išlaidas;
3) Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo
išlaidų spartesnis augimas yra dengiamas kitus valdžios sektoriaus biudžetų išlaidų rodiklius
mažinant tiek, kad visų valdžios sektoriaus biudžetų išlaidų rodiklių (be išlaidų palūkanoms ir
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų) sumos augimas neviršytų praeitų kalendorinių metų
išlaidų dydžio (be išlaidų palūkanoms ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų), padidinto BVP
to meto kainomis potencialo daugiamečio augimo vidurkio viena antrąja dalimi, apskaičiuota pagal
šio įstatymo 11 straipsnio nustatytą tvarką.
3. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė netaikoma, kai galioja bent viena iš sąlygų,
atitinkančių neįprasto įvykio sąvoką, pavyzdžiui:
1) biudžeto politikos kontrolės institucija patvirtina Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos parengto ekonominės raidos scenarijaus nuostatą, pagal kurią planuojami kalendoriniai
metai priklauso mažiausiai 2 kalendorinių metų laikotarpiui, kada numatomas neigiamas
produkcijos atotrūkio nuo potencialo rodiklis;
2) remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pastarojo kalendorinio ketvirčio
BVP grandininė apimtis mažėjo, palyginti su ankstesnių kalendorinių metų atitinkamu ketvirčiu;
3) biudžeto politikos kontrolės institucija patvirtina Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos parengto ekonominės raidos scenarijaus nuostatą, pagal kurią planuojamiems
kalendoriniams metams BVP grandininė apimtis mažės.
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4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams padidėjimas,
palyginti su prieš tai buvusiais metais, nėra įskaitomas taikant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje
nustatytą planuojamų valstybės biudžeto išlaidų augimo apribojimo taisyklę tuo pačiu dydžiu,
kuriuo, palyginti su prieš tai buvusiais metais, mažėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti
savivaldybių biudžetams nuo pajamų, tenkančių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų visumai.
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams mažinimas
savivaldybėms, palyginti su prieš tai buvusiais metais, nėra išskaičiuojamas iš planuojamų valstybės
biudžeto išlaidų.
8 straipsnio I alternatyva
8 straipsnis. Biudžeto politikos kontrolės institucija
1.
Biudžeto politikos kontrolės institucijos vadovą penkerių metų kadencijai, bet ne
daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės, skiria Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos
Prezidento teikimu. Biudžeto politikos kontrolės institucijos vadovas ir tarnautojai, įgyvendindami
veiklos tikslą ir atlikdami funkcijas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybinės institucijos ar
organizacijos, Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių.
2.
Biudžeto politikos kontrolės institucija veikia pagal Lietuvos Respublikos biudžeto
politikos kontrolės įstatymą.
3.
Pagrindinės biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijos:
1) praėjus šešioms savaitėms po kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos, interneto
svetainėje skelbti savo išvadas dėl būtinybės imtis papildomų priemonių, reikalingų planinei
struktūrinei užduočiai ir minimaliai vykdomajai užduočiai pasiekti, ir dėl kitų šiame įstatyme
numatytų aplinkybių, darančių įtaką šio įstatymo 6 ir 7 straipsniuose nurodytiems finansų
koregavimo mechanizmams, atsiradimo;
2) kasmet interneto svetainėje skelbti savo išvadas, ar šio įstatymo 6 ir 7 straipsniuose
nurodyti finansų koregavimo mechanizmai turėjo būti pritaikyti ir ar buvo pritaikyti praėjusiais
kalendoriniais metais pagal šiame įstatyme nustatytas taisykles;
3) kasmet, prieš patvirtinant valdžios sektoriaus biudžetų rodiklius, pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui ir skelbti interneto svetainėje savo išvadas dėl pagal projektus planuojamos
biudžeto politikos tinkamumo šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytai planinei struktūrinei užduočiai
įvykdyti.
8 straipsnio II alternatyva
8 straipsnis. Biudžeto politikos kontrolės institucija
Biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas atlieka Lietuvos bankas, kaip nustatyta
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme.
9 straipsnis. Procedūros dėl nepagrįsto minimalios vykdomosios užduoties neįvykdymo
Jeigu Europos Sąjungos Taryba, vykdydama procedūras, numatytas Reglamente (EB) Nr.
1466/97, arba biudžeto politikos kontrolės institucija įvertina, kad pagal Sutartį buvo neįvykdyta
minimali vykdomoji užduotis, Ministras Pirmininkas per tris mėnesius nuo tokio įvertinimo
Lietuvos Respublikos Seime žodžiu pateikia neįvykdymo pateisinimo priežastis ir šių aplinkybių
išvengimo gaires.
10 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo konstitucinės prerogatyvos prižiūrėti, kaip
vykdomas valstybės biudžetas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
konstitucinės prerogatyvos vykdyti biudžetą užtikrinimas taikant šį
įstatymą
Šio įstatymo nuostatos dėl prievolių, kylančių pagal biudžeto politikos kontrolės institucijos
pateiktas išvadas, gali būti neprivalomos Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei tik tokiu mastu, kokiu kiekviena iš šių institucijų viešai pagrindžia savo poziciją, kad
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biudžeto politikos kontrolės institucijos išvadų ignoravimas nesutrikdys pagal šį įstatymą nustatytų
valdžios sektoriaus deficito mažinimo užduočių įvykdymo.
11 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina šio
įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą, kuriame nustatoma vieno iš ekonomikos ciklų tyrimams
naudojamų produkcijos daugiamečio vidutinio potencialo to meto kainomis augimo apskaičiavimo
metodų taikymo tvarka.
12 straipsnio I alternatyva
12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
ar jos įgaliotai institucijai
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja nuo dienos, nuo kurios Europos
Sąjungos Taryba panaikina išlygą Lietuvos Respublikai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 140 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje ir 2 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytą
procedūrą.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija parengia Lietuvos
Respublikos biudžeto politikos kontrolės įstatymo projektą.
12 straipsnio II alternatyva
12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja nuo dienos, nuo kurios Europos Sąjungos Taryba panaikina išlygą
Lietuvos Respublikai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 1 dalies
pirmajame sakinyje ir 2 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytą procedūrą.
13 straipsnis. Įstatymo pripažinimas netekusiu galios
Įsigaliojus šiam įstatymui netenka galios Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės
įstatymas. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo nuorodos į Fiskalinės drausmės įstatymą laikomos
nuorodomis į šį įstatymą.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Lietuvos Respublikos valdžios sektoriaus
finansų tvarumo konstitucinio įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros
stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas,
10 skyrius, 1 tomas, p. 84), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 16 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1175/2011 (OL 2011 L 306, p. 12).
2. 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito
procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 10 skyrius,
1 tomas, p. 89), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 1177/2011 (OL 2011 L 306, p. 33).

