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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrųjų lengvatinių muitų tarifų sistema (BLS) – viena iš ES prekybos priemonių, skirtų 
besivystančių šalių pastangoms siekiant skatinti tvarų vystimąsi remti, skurdui mažinti ir 
pagarbai žmogaus teisėms užtikrinti.

Pranešėja pažymi, kad BLS visų pirma yra vystymosi priemonė, ir primena, kad Lisabonos 
sutarties 208 straipsnyje reikalaujama, kad ES atsižvelgtų į vystomojo bendradarbiavimo tikslus 
įgyvendindama politiką, kuri galėtų turėti įtakos besivystančioms šalims. 

Šalys, kurioms taikoma sistema 

Naujoji BLS, kaip nurodė Komisija netaikoma nei šalims, gaunančioms dideles pajamas, nei 
šalims, kurių pajamos aukštesnės už vidutines. Taigi į BLS neapimtų daugumos Lotynų 
Amerikos šalių ir tokių šalių, kaip Alžyras, Pietų Afrika, Gabonas, Namibija ir didžioji dalis 
Karibų jūros salų. 

Tuo tarpu stiprios ekonomikos šalys, kaip antai Indija, Kinija, Indonezija ir Tailandas, ir toliau, 
nors ir laikinai, galėtų naudotis BLS.

Atsižvelgiant į tai, atrodo neteisinga vieninteliu tinkamumo naudotis BLS kriterijumi nustatyti 
bendrąjį vidaus produktą (BVP) vienam gyventojui, nes tai gana nepalanku mažoms šalims ir 
neatsižvelgiama į galimą didelį jų skurdo lygį.

Taigi Komisija turėtų deramai apsvarstyti kelių rodiklių derinio ir metodikų naudojimą.

BLS +

Europos Komisija turėtų tiksliai nurodyti šalis, kurios įgaliotos suteikti daugiau informacijos dėl 
kontrolės mechanizmų, parengti skaidrią gairių sistemą, atlikti aiškų žmogaus teisių poveikio, 
derinant ES prekybos politiką siekiant apsaugoti šias teises, vertinimą ir labiau atsižvelgti į ES 
delegacijų vaidmenį.

Geras mokesčių valdymas ir kova su mokesčių vengimu bei vadinamaisiais mokesčių rojais turi 
būti laikomi naujais kriterijais, nustatant teisę naudotis BLS+.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamosios dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Bendroji priemonė turėtų būti taikoma 
visoms besivystančioms šalims, kurios turi 
bendrą vystymosi reikmę ir ekonominio 
vystymosi požiūriu yra panašiame etape. 
Tų šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria 
dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei 
vidutines pajamas gaunančioms šalims, 
vienam gyventojui tenkančių pajamų lygis 
leidžia joms pasiekti aukštesnį 
diversifikacijos lygį nesinaudojant sistemos 
muitų tarifų lengvatomis, ir šiai šalių 
grupei priskiriamos tos šalys, kurios 
sėkmingai perėjo nuo centralizuotos prie 
rinkos ekonomikos. Šių šalių prekybos, 
vystymosi ir finansinės reikmės yra ne tos 
pačios kaip kitų besivystančių šalių; kitas ir 
jų ekonominio išsivystymo etapas, t. y. jų 
padėtis, palyginti su labiau pažeidžiamų
besivystančių šalių padėtimi, yra ne tokia 
pati; taigi, siekiant išvengti nepagrįstos 
diskriminacijos, joms turi būti taikomos 
kitokios sąlygos. Be to, jeigu pagal sistemą 
taikomomis muitų tarifų lengvatomis 
naudosis dideles arba šiek tiek daugiau nei 
vidutines pajamas gaunančios šalys, didės 
konkurencinis spaudimas ne tokių turtingų, 
pažeidžiamų šalių eksportui, todėl toms 
labiau pažeidžiamoms besivystančioms 
šalims gal tekti nepagrįsta našta. Taikant 
bendrąją priemonę atsižvelgiama į faktą, 
kad vystymosi, finansinės ir prekybos 
reikmės gali keistis, tad užtikrinama 
galimybė priemonę keisti, jeigu pasikeičia 
šalies padėtis.

(9) Bendroji priemonė turėtų būti taikoma 
visoms besivystančioms šalims, kurios turi 
bendrą vystymosi reikmę ir ekonominio 
vystymosi požiūriu yra panašiame etape. 
Tų šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria 
dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei 
vidutines pajamas gaunančioms šalims ir 
kurių Žmogaus socialinės raidos indeksas 
labai aukštas arba aukštas, o vienam 
gyventojui tenkančių pajamų lygis ir 
ekonominio išsivystymo lygis leidžia joms 
pasiekti aukštesnį diversifikacijos lygį 
nesinaudojant sistemos muitų tarifų 
lengvatomis, ir šiai šalių grupei 
priskiriamos tos šalys, kurios sėkmingai 
perėjo nuo centralizuotos prie rinkos 
ekonomikos. Šių šalių prekybos, vystymosi 
ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip 
kitų besivystančių šalių; kitas ir jų 
ekonominio išsivystymo etapas, t. y. jų 
padėtis, palyginti su pažeidžiamesnių
besivystančių šalių padėtimi, yra ne tokia 
pati; taigi, siekiant išvengti nepagrįstos 
diskriminacijos, joms turi būti taikomos 
kitokios sąlygos. Be to, jeigu pagal sistemą 
taikomomis muitų tarifų lengvatomis 
naudosis dideles arba šiek tiek daugiau nei 
vidutines pajamas gaunančios šalys, didės 
konkurencinis spaudimas ne tokių turtingų, 
pažeidžiamų šalių eksportui, todėl toms 
pažeidžiamesnėms besivystančioms šalims 
gal tekti nepagrįsta našta. Taikant bendrąją 
priemonę atsižvelgiama į faktą, kad 
vystymosi, finansinės ir prekybos reikmės 
gali keistis, tad užtikrinama galimybė 
priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies 
padėtis. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Bendroji lengvatų sistema turėtų 
padėti siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos 
vidaus ir išorės politikos sričių 
nuoseklumą. Atsižvelgiant į Sąjungos 
nuostatas dėl gyvūnų apsaugos, reikėtų 
taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę toms 
šalims, kurios itin gerai laikosi Sąjungos 
nuostatų dėl gyvūnų gerovės.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. II straipsnyje nustatytas reikalavimus 
atitinkančių šalių, kurios pagal Žmogaus 
socialinės raidos indeksą yra 
klasifikuojamos kaip mažai arba 
vidutiniškai išsivysčiusios, sąrašas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Pasaulio bankas trejus metus iš eilės po 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo 
atnaujinimo ją priskiria šalims, 
gaunančioms dideles pajamas arba šiek tiek 
didesnes nei vidutines pajamas;

a) Pasaulio bankas trejus metus iš eilės iki
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo 
atnaujinimo ją priskiria šalims, 
gaunančioms dideles pajamas arba šiek tiek 
didesnes nei vidutines pajamas, ir pagal 
Žmogaus socialinės raidos indeksą ji 
priskiriama šalims, turinčioms labai 
aukštą arba aukštą žmogaus socialinės 
raidos lygį;

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Pasaulio bankas trejus metus iš eilės 
iki lengvatomis besinaudojančių šalių 
sąrašo atnaujinimo ją priskyrė šalims, 
gaunančioms šiek tiek didesnes nei 
vidutines pajamas, ir ji nelaikoma šalimi, 
pažeidžiama dėl diversifikacijos stokos ir 
nepakankamo integravimosi į tarptautinę 
prekybos sistemą, kaip apibrėžta VII 
priede;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ratifikavo visas VIII priede išvardytas 
konvencijas ir naujausiose turimose 
atitinkamų stebėsenos institucijų 
parengtose išvadose nenurodoma rimtų 
pažeidimų faktiškai įgyvendinant minėtas 
konvencijas;

b) ratifikavo visas VIII priede išvardytas 
konvencijas, be išlygų ir aiškinamųjų 
pareiškimų, neatitinkančių minėtų 
konvencijų tikslų, ir naujausiose turimose 
atitinkamų stebėsenos institucijų 
parengtose išvadose nenurodoma rimtų 
pažeidimų faktiškai įgyvendinant minėtas 
konvencijas;  

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji šalis Komisijai savo prašymą 
pateikia raštu. Prašyme pateikiama išsami 
informacija apie VIII priede nurodytų 
konvencijų ratifikavimą ir nurodomi 
teisiškai privalomi įsipareigojimai, minimi 
9 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose.

2. Prašančioji šalis Komisijai savo prašymą 
pateikia raštu. Prašyme pateikiama išsami 
informacija apie VIII priede nurodytų 
konvencijų ratifikavimą bei veiksmingą 
įgyvendinimą ir nurodomi teisiškai 
privalomi įsipareigojimai, minimi 
9 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija savo sprendimą dėl pirminio 
tinkamumo priima remdamasi atitinkamų 
stebėsenos institucijų išvadomis ir 
rekomendacijomis, taip pat informacija, 
kurią pateikia trečiosios šalys, įskaitant 
pilietinę visuomenę ir profesines 
sąjungas. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija praneša prašančiajai šaliai apie 
sprendimą, priimtą remiantis 4 ir 5 dalimis. 
Jei nutarta prašančiajai šaliai taikyti 
specialią skatinamąją priemonę, jai 
pranešama, nuo kurios dienos sprendimas 
įsigalioja.

7. Komisija praneša prašančiajai šaliai apie 
sprendimą, priimtą remiantis 4 ir 5 dalimis,
ir Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje paskelbia pranešimą, kuriame 
informuoja apie savo sprendimą ir jį 
motyvuoja. Jei nutarta prašančiajai šaliai 
taikyti specialią skatinamąją priemonę, jai 
pranešama, nuo kurios dienos sprendimas 
įsigalioja.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija nustato aiškią gairių sistemą, 
pagal kurią būtų galima kontroliuoti 
pasiektą pažangą, susijusią su tvariu 
vystymusi, įskaitant gyvūnų gerovės 
apsaugą, ir su geru valdymu, įskaitant 
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gerą mokesčių valdymą, ir atlieka 
poveikio, susijusio su žmogaus teisėmis, 
BLS+ lengvatomis besinaudojančioms 
šalims vertinimą; 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių padarytą pažangą 
siekiant įgyvendinti Komisijos nustatytas 
gaires ir bendras tos pažangos vertinimas; 
turi būti paminėti visi sunkūs ir 
nuolatiniai žmogaus teisių pažeidimai ir 
visi sukčiavimo ir korupcijos atvejai;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) informacija apie Jungtinių Tautų 
narkotikų ir nusikaltimų prevencijos 
biuro programas, susijusias su technine 
pagalba įgyvendinant Jungtinių Tautų 
konvenciją dėl kovos su korupcija, ypač 
su prevencijos prieš korupciją sistemomis 
ir prieš korupciją nukreiptais veiksmais, 
kurie skirti skaidrumui, vientisumui, 
atskaitomybei ir nacionalinėms 
strategijoms prieš korupciją skatinti pagal 
minėtos konvencijos 5 straipsnį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais 
faktais negalima pateisinti laikino 
panaikinimo, ji priima sprendimą baigti 
laikino panaikinimo procedūrą, taikydama 
38 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

8. Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais 
faktais negalima pateisinti laikino 
panaikinimo, ji priima sprendimą baigti 
laikino panaikinimo procedūrą, taikydama 
38 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą. Šis sprendimas visapusiškai 
motyvuojamas, pagrindžiamas gautais 
įrodymais ir nedelsiant paskelbiamas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rimtai ir sistemingai pažeidžiami 
VIII priedo A dalyje išvardytų konvencijų 
principai;

a) pažeidžiami VIII priedo A dalyje 
išvardytų konvencijų principai, kaip 
nurodyta 19 straipsnio 2a dalyje;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) nustatomi sunkūs ir nuolatiniai 
Sąjungos teisės aktų, kuriais 
reglamentuojama gyvūnų apsauga juos 
vežant arba skerdžiant, pažeidimai;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija priima Europos Parlamento 
ar kitų trečiųjų šalių, įskaitant profesines 
sąjungas ar pilietinę visuomenę, prašymą 
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atlikti patikrinimą dėl galimo pažeidimo 
pagal 19 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad Komisija šešis mėnesius po 
pranešimo paskelbimo datos stebės padėtį 
atitinkamoje lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje ir ją įvertins.

b) nustato tolimesnes priemones, kurių 
lengvatomis besinaudojanti šalis privalo 
imtis, kad atitiktų 19 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus; kad Komisija šešis mėnesius 
po pranešimo paskelbimo datos stebės 
padėtį atitinkamoje lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje ir ją įvertins.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais 
faktais negalima pateisinti laikino lengvatų 
panaikinimo, ji priima sprendimą baigti 
laikino panaikinimo procedūrą, taikydama 
38 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

9. Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais 
faktais negalima pateisinti laikino lengvatų 
panaikinimo, ji priima sprendimą baigti 
laikino panaikinimo procedūrą, taikydama 
38 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą. Šis sprendimas visapusiškai 
motyvuojamas, pagrindžiamas gautais 
įrodymais ir nedelsiant paskelbiamas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais 
faktais galima pateisinti laikiną muitų 
tarifų lengvatų panaikinimą dėl 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai suteikiami 

10. Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais 
faktais galima pateisinti laikiną muitų 
tarifų lengvatų panaikinimą dėl 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai suteikiami 
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įgaliojimai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus II, III, IV 
priedams (atsižvelgiant į tai, kuris priedas 
taikomas) iš dalies pakeisti, kad būtų 
laikinai panaikintas 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų muitų tarifų lengvatų taikymas.

įgaliojimai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus II, III, IV 
priedams (atsižvelgiant į tai, kuris priedas 
taikomas) iš dalies pakeisti, kad būtų 
laikinai panaikintas 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų muitų tarifų lengvatų taikymas.
Šis sprendimas visapusiškai 
motyvuojamas, pagrindžiamas gautais 
įrodymais ir nedelsiant paskelbiamas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo B dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencija (1982 m.) dėl vienos valstybės 
ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli 
migruojančių žuvų išteklių išsaugojimo 
bei valdymo; 
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