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PAKEITIMAI 001-016 
pateikė Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešimas
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos turės poveikį Jungtinės 
Karalystės ir Sąjungos santykiams su 
trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio 
prekybos organizacijoje (PPO), kurios 
narės steigėjos jos abi yra;

(2) Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos turės poveikį Jungtinės 
Karalystės ir Sąjungos santykiams su 
trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio 
prekybos organizacijoje (PPO), kurios 
narės steigėjos jos abi yra. Kadangi šis 
procesas vyks tuo pačiu metu kaip derybos 
dėl daugiametės finansinės programos 
(DFP) ir, atsižvelgiant į žemės ūkio 
sektoriui DFP skirtą dalį, minėtajam 
sektoriui gali būti didelių pasekmių, todėl 
šias derybas reikės vykdyti palyginti 
atsargiai;

Pakeitimas 2

Proposition de règlement



PE631.622/ 2

LT

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių 
kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų 
ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas 
turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo 
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos 
(toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. 
Todėl Sąjunga užmegs preliminarius 
kontaktus ir dėl kiekvienos iš šių tarifinių 
kvotų ves derybas su PPO narėmis, 
turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar 
esminį tiekimo suinteresuotumą arba 
turinčiomis pirminę derybų teisę;

(4) laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių 
kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų 
ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas 
turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo 
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos 
(toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. 
Todėl Sąjunga užmegs preliminarius 
kontaktus ir dėl kiekvienos iš šių tarifinių 
kvotų ves derybas su PPO narėmis, 
turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar 
esminį tiekimo suinteresuotumą arba 
turinčiomis pirminę derybų teisę. Šios 
derybos turėtų būti riboto pobūdžio ir 
jokiu būdu neturėtų apimti pakartotinių 
derybų dėl produktų patekimo į Sąjungą 
bendrųjų sąlygų ar masto;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl reikėtų naudoti tokį metodą: 
pirmiausia reikėtų nustatyti, kokią 
kiekvienos individualios tarifinės kvotos 
dalį sunaudoja Jungtinė Karalystė. 
Procentais išreikšta Jungtinės Karalystės 
naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei 
tenkanti bendro Sąjungos importo pagal 
tarifines kvotas dalis per naujausią 
reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. 
Tuomet ši naudojimo dalis turėtų būti 
taikoma visam numatytam tarifinės kvotos 
kiekiui ir taip apskaičiuota atitinkamos 
tarifinės kvotos Jungtinei Karalystei 
tenkanti dalis. ES tenkančią dalį sudarytų 
atitinkamos tarifinės kvotos likutis. Tai 
reiškia, kad bendras atitinkamos tarifinės 
kvotos kiekis išlieka nepakitęs (t. y. 27 
valstybių narių ES tenkantis kiekis = 
dabartinis 28 valstybių narių ES tenkantis 
kiekis – Jungtinei Karalystei tenkantis 
kiekis). Pagrindiniai duomenys turėtų būti 

(6) todėl reikėtų naudoti tokį metodą: 
pirmiausia reikėtų nustatyti, kokią 
kiekvienos individualios tarifinės kvotos 
dalį sunaudoja Jungtinė Karalystė. 
Procentais išreikšta Jungtinės Karalystės 
naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei 
tenkanti bendro Sąjungos importo pagal 
tarifines kvotas dalis per naujausią 
reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. 
Tuomet ši naudojimo dalis turėtų būti 
taikoma visam numatytam tarifinės kvotos 
kiekiui, atsižvelgiant į bet kokį 
nepakankamą panaudojimą, ir taip 
apskaičiuota atitinkamos tarifinės kvotos 
Jungtinei Karalystei tenkanti dalis. ES 
tenkančią dalį sudarytų atitinkamos 
tarifinės kvotos likutis. Tai reiškia, kad 
bendras atitinkamos tarifinės kvotos kiekis 
išlieka nepakitęs (t. y. 27 valstybių narių 
ES tenkantis kiekis = dabartinis 28 
valstybių narių ES tenkantis kiekis – 
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paimti iš atitinkamų Komisijos duomenų 
bazių;

Jungtinei Karalystei tenkantis kiekis). 
Pagrindiniai duomenys turėtų būti paimti iš 
atitinkamų Komisijos duomenų bazių;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, 
vadovaudamosi 1994 m. GATT XXVIII 
straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, 
nustatė kiekvienos individualios tarifinės 
kvotos sunaudojamos dalies 
apskaičiavimo metodiką, todėl šios 
metodikos turėtų būti visapusiškai 
laikomasi siekiant užtikrinti nuoseklų jos 
taikymą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 
184–188 straipsniai yra reikiamas šiuo 
reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės 
ūkio produktų tarifinių kvotų 
administravimo teisinis pagrindas. 
Žuvininkystės, pramonės ir tam tikrų 
perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinės 
kvotos administruojamos remiantis 
Reglamentu (ES) Nr. 32/20002. Atitinkami 
tarifinių kvotų kiekiai nustatyti to 
reglamento I priede, todėl jie turėtų būti 
pakeisti šio reglamento priedo A ir B 
dalyse nustatytais kiekiais;

(8) Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 
184–188 straipsniai yra reikiamas šiuo 
reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės 
ūkio produktų tarifinių kvotų 
administravimo teisinis pagrindas.  Todėl 
šis administravimas turi būti vykdomas 
pagal Sąjungos žemės ūkio modelį, 
grindžiamą žemės ūkio veiklos 
daugiafunkciškumu, ir daug dėmesio 
skiriant aiškiam nekomercinių aspektų ir 
tenkintinų visuomenės poreikių maisto 
saugos, aplinkos apsaugos, maisto 
kokybės ir gyvūnų gerovės srityse 
pripažinimui. Žuvininkystės, pramonės ir 
tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų 
tarifinės kvotos administruojamos 
remiantis Reglamentu (ES) Nr. 32/20002. 
Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti 
to reglamento I priede, todėl jie turėtų būti 
pakeisti šio reglamento priedo A ir B 
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dalyse nustatytais kiekiais;

_________________ _________________
1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) 
Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) 
Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 
L 347, 2013 12 20, p. 671).

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) 
Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 
1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 
347, 2013 12 20, p. 671).

2 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis 
ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, 
priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų 
Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir 
nustatantis išsamias kvotų pritaikymo 
taisykles bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 
2000 1 8, p. 1).

2 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis 
ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, 
priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų 
Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir 
nustatantis išsamias kvotų pritaikymo 
taisykles bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 
2000 1 8, p. 1).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į pagrindinius pagal GATT sudaryto susitarimo dėl žemės ūkio 
principus, kad juos būtų galima taikyti ir rengiant bei įgyvendinant šį tarifinių kvotų 
paskirstymą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į tai, kad derybos su 
susijusiomis PPO narėmis bus vedamos 
kartu taikant įprastą teisėkūros procedūrą, 
kurios laikantis priimamas šis reglamentas, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 
dalies keičiami šio reglamento priede ir 
Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priede 
išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų 
kiekiai, siekiant atsižvelgti į visus 
sudarytus susitarimus arba susijusią 
informaciją, kurią Komisija gali gauti per 
šias derybas ir iš kurios paaiškėtų, kad dėl 

(9) atsižvelgiant į tai, kad derybos su 
susijusiomis PPO narėmis bus vedamos 
kartu taikant įprastą teisėkūros procedūrą, 
kurios laikantis priimamas šis reglamentas, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 
dalies keičiami šio reglamento priede ir 
Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priede 
išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų 
kiekiai. Šie priedai turėtų būti keičiami tik 
siekiant atsižvelgti į visus sudarytus 
tarptautinius susitarimus arba susijusią 
informaciją, kurią Komisija gali gauti per 
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konkrečių anksčiau nežinomų veiksnių 
reikia pakoreguoti tarifinių kvotų 
paskirstymą Sąjungai ir Jungtinei 
Karalystei. Tokia pat galimybė turėtų būti 
numatyta tais atvejais, kai tokia 
informacija gaunama ne derybų metu;

šias derybas arba kitais būdais ir iš kurios 
paaiškėtų, kad dėl konkrečių anksčiau 
nežinomų veiksnių reikia pakoreguoti 
tarifinių kvotų paskirstymą Sąjungai ir 
Jungtinei Karalystei.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 32/2000 Komisijai suteikiami 
įgaliojimai įgyvendinti kai kurias to 
reglamento nuostatas. Įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai, tuos įgaliojimus 
tinkama suderinti su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 
291 straipsnio nuostatomis. Šis 
suderinimas turėtų būti atliekamas, jei 
reikia, deleguojant įgaliojimus Komisijai 
ir taikant tam tikras procedūras, 
nustatytas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011. 
Todėl tuo reglamentu Komisijai suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
pakeisti įgaliojimais priimti 
deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
1 straipsnyje nustatyta Sąjungos tarifinių 
kvotų dalis apskaičiuojama taikant šią 
procedūrą:
1) procentais išreikšta Sąjungos 
naudojimo vykdant importą dalis 
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kiekvienos individualios tarifinės kvotos 
atveju nustatoma per naujausią 
reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį;
2) procentais išreikšta Sąjungos 
naudojimo vykdant importą dalis taikoma 
visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui 
ir tuomet apskaičiuojama atitinkamos 
tarifinės kvotos Sąjungai tenkanti dalis;
3) tais atvejais, kai per 1 punkte 
nurodytą reprezentatyvųjį laikotarpį 
neprekiaujama naudojant tam tikras 
individualias tarifines kvotas, tuomet 
Sąjungos dalis nustatoma 2 punkte 
nurodyta tvarka, t. y. remiantis procentais 
išreikšta Sąjungai tenkančia naudojimo 
vykdant importą dalimi atsižvelgiant į kitą 
tarifinę kvotą su identiška produkto 
apibrėžtimi arba remiantis atitinkamomis 
tarifų eilutėmis ne pagal tarifinę kvotą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Tarybos reglamento (EB) Nr. 32/2000 I 
priedas pakeičiamas šio reglamento 
priedo B dalies tekstu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio reglamento priedo ir Reglamento (EB) 
Nr. 32/2000 I priedo pakeitimo siekiant 
atsižvelgti į:

Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio reglamento priedo A dalies pakeitimo 
užtikrinant derėjimą su bendra metodika, 
dėl kurios susitarta kartu su Jungtine 
Karalyste, ir, visų pirma, užtikrinant, kad 
patekimas į Sąjungos rinką tokios 
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sudėties, kokia ji bus iš ES išstojus 
Jungtinei Karalystei, neviršytų apimties, 
kurią atspindi prekybos srautų dalis per 
reprezentatyvųjį laikotarpį, ir siekiant 
atsižvelgti į:

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusią informaciją, kuri jai gali 
būti pateikta vykstant deryboms pagal 
1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir 
prekybos XXVIII straipsnį arba kitais 
būdais.

b) susijusią informaciją, kuri jai gali 
būti pateikta vykstant deryboms pagal 
1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir 
prekybos XXVIII straipsnį arba gauta iš 
kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios 
tarifinės kvotos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 32/2000 iš dalies 
keičiamas taip:
1) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Sprendimas laikinai visa apimtimi 
arba iš dalies atšaukti teisę į tarifines 
kvotas, nurodytas pirmoje straipsnio 
dalyje, priimamas įgyvendinimo akto 
forma prieš tai Komisijai atitinkamai 
pasikonsultavus su konkrečia šalimi, 
kuriai suteikta kvota. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 10 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.“
2) 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Komisijai pagal 10a straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
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keičiami I – VII priedai, tuomet:
a) kai reikia atlikti pakeitimus ir 
techninius pataisymus dėl pakeitimų 
Kombinuotoje nomenklatūroje ir TARIC 
koduose;
b) kai reikia atlikti pataisymus, būtinus 
dėl:
– Tarybos sudaromų susitarimų arba 
vykdomų pasikeitimų laiškais pagal 
GATT arba Sąjungos sutartinių 
įsipareigojimų tam tikroms šalims pagal 
GATT, arba
– bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos 
išplėtimo, kai tai susiję su džiuto ir kokoso 
pluošto produktais;
c) kai reikia papildyti sąrašus, 
nustatytus IV ir V prieduose, įtraukiant 
besivystančias šalis, pagal oficialų šalies 
kandidatės, pateikusios būtinas produktų 
autentiškumo kontrolės garantijas, 
prašymą;
d) kai reikia atlikti rankų darbo ir 
rankinėmis staklėmis austų dirbinių 
apibrėžčių, taip pat autentiškumo 
sertifikatų pavyzdžių pakeitimus ir 
pataisymus.
1a. Atliekant bet kokį su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusį 
I priedo pakeitimą:
a) užtikrinamas derėjimas su bendra 
metodika, dėl kurios susitarta kartu su 
Jungtine Karalyste, ir, visų pirma, 
užtikrinama, kad patekimas į Sąjungos 
rinką tokios sudėties, kokia ji bus iš ES 
išstojus Jungtinei Karalystei, neviršytų 
apimties, kurią atspindi prekybos srautų 
dalis per reprezentatyvųjį laikotarpį, ir
b) minėtas pakeitimas gali būti 
priimtas siekiant atsižvelgti į susijusią 
informaciją, kuri gali būti pateikta 
Komisijai vykstant deryboms pagal 
1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir 
prekybos XXVIII straipsnį arba gauta iš 
kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios 
tarifinės kvotos“.
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3) 10 straipsnis pakeičiamas taip:
„1. Komisijai padeda Muitinės kodekso 
komitetas, įkurtas pagal Reglamento 
(EEB) Nr. 952/2013 285 straipsnį.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.“
4) Įrašomas šis straipsnis:
„10a straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
... [šio keičiančio reglamento įsigaliojimo 
data]. Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
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Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 9 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.“
5) I priedas pakeičiamas šio 
reglamento priedo B dalimi.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami [4] metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2) 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

4) Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes susipažinti 
su visa informacija, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Pagal 3 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
[vienu mėnesiu].

6) Pagal 3 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
[dviem mėnesiais].

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 ir 2 straipsniai taikomi nuo tos dienos, 
nuo kurios, remiantis Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės susitarimu, sudarytu pagal 
Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, 
Jungtinei Karalystei nebetaikoma Sąjungos 
teisė, arba, jei toks susitarimas nesudarytas, 

1 straipsnis ir 3a straipsnio (naujas) 5 
dalis taikomi nuo tos dienos, nuo kurios, 
remiantis Sąjungos ir Jungtinės Karalystės 
susitarimu, sudarytu pagal Europos 
Sąjungos sutarties 50 straipsnį, Jungtinei 
Karalystei nebetaikoma Sąjungos teisė, 



PE631.622/ 12

LT

nuo 2019 m. kovo 30 d. arba, jei toks susitarimas nesudarytas, nuo 
2019 m. kovo 30 d.

(Straipsnių numeracija Komisijos pasiūlyme yra neteisinga. Du straipsniai per klaidą yra 
sunumeruoti kaip 4 straipsnis.)


