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Pakeitimas 25
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjunga siekia apibrėžti ir 
vykdyti veiksmus, kuriais būtų skatinamas 
tvarus besivystančių šalių ekonomikos, 
socialinis ir aplinkosaugos vystymasis, 
pirmiausia norėdama panaikinti skurdą.

(3) Europos Sąjunga siekia apibrėžti ir 
vykdyti veiksmus, kuriais būtų skatinamas 
tvarus besivystančių šalių ekonomikos, 
socialinis ir aplinkosaugos vystymasis, 
pirmiausia norėdama panaikinti skurdą ir 
prisidėti siekiant Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Tekste nurodomas vienas iš pagrindinių ES politikos besivystančių šalių požiūriu tikslų.

Pakeitimas 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Iki šio reglamento taikymo pradžios 
bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema
(toliau – sistema) taikoma Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 732/2008 dėl
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. 
gruodžio 31 d., kurio taikymas išplėstas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) Nr. …, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008.
Vėliau sistemos taikymo laikas turėtų būti
neribotas. Vis dėlto, praėjus 5 metams nuo 
jos įsigaliojimo, ji turi būti peržiūrėta.

(6) Iki šio reglamento taikymo pradžios 
bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema
(toliau – sistema) taikoma Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 732/2008 dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. 
gruodžio 31 d., kurio taikymas išplėstas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) Nr. …, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008.
Vėliau sistemos taikymo laikas turėtų būti
aštuoneri metai. Sistema turi būti 
peržiūrėta praėjus 5 metams nuo jos 
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įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 27
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sudarius galimybę besivystančioms 
šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į 
Sąjungos rinką, sistema turėtų prisidėti prie 
besivystančių šalių pastangų mažinti 
skurdą ir skatinti gerą valdymą ir tvarų 
vystymąsi, padedant joms gauti papildomų 
pajamų iš tarptautinės prekybos, kurios 
galėtų būti vėliau naudingai investuotos į 
jų pačių vystymąsi. Pagal sistemą teikiant 
muitų tarifų lengvatas dėmesys turėtų būti 
skiriamas pagalbai toms besivystančioms 
šalims, kurių vystymosi, prekybos ir 
finansinės reikmės yra didesnės.

(7) Sudarius galimybę besivystančioms 
šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į 
Sąjungos rinką, sistema turėtų prisidėti prie 
besivystančių šalių pastangų mažinti 
skurdą ir skatinti gerą valdymą ir tvarų 
vystymąsi, padedant joms įvairinti jų 
ekonomiką ir gauti papildomų pajamų iš 
tarptautinės prekybos, kurios galėtų būti 
vėliau naudingai investuotos į jų pačių 
vystymąsi. Pagal sistemą teikiant muitų 
tarifų lengvatas dėmesys turėtų būti 
skiriamas pagalbai toms besivystančioms 
šalims, kurių vystymosi, prekybos ir 
finansinės reikmės yra didesnės.

Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos įvairinimas – pagrindinis veiksnys siekiant, kad besivystanti šalis išsivaduotų iš 
skurdo.

Pakeitimas 28
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sudarius galimybę besivystančioms 
šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į 
Sąjungos rinką, sistema turėtų prisidėti prie 
besivystančių šalių pastangų mažinti 
skurdą ir skatinti gerą valdymą ir tvarų 
vystymąsi, padedant joms gauti papildomų 
pajamų iš tarptautinės prekybos, kurios 
galėtų būti vėliau naudingai investuotos į 
jų pačių vystymąsi. Pagal sistemą teikiant 
muitų tarifų lengvatas dėmesys turėtų būti 
skiriamas pagalbai toms besivystančioms 
šalims, kurių vystymosi, prekybos ir 
finansinės reikmės yra didesnės.

(7) Sudarius galimybę besivystančioms 
šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į 
Sąjungos rinką, sistema turėtų prisidėti prie 
besivystančių šalių pastangų mažinti 
skurdą ir skatinti gerą valdymą ir tvarų 
vystymąsi, skatinant pramonės vystymą ir 
jų ekonomikos įvairinimą ir padedant 
joms gauti papildomų pajamų iš 
tarptautinės prekybos, kurios galėtų būti 
vėliau naudingai investuotos į jų pačių 
vystymąsi. Pagal sistemą teikiant muitų 
tarifų lengvatas dėmesys turėtų būti 
skiriamas pagalbai toms besivystančioms 
šalims, kurių vystymosi, prekybos ir 
finansinės reikmės yra didesnės.

Or. lt

Pakeitimas 29
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Šis persvarstytas reglamentas – tai 
priemonė siekiant, kad ES laikytųsi AKR 
ir EB partnerystės susitarimo 
37 straipsnio 6 dalies, kurioje nurodoma, 
kad „Bendrija įvertins mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims nepriskiriamų 
šalių, kurios po konsultacijų su Bendrija 
nesprendžia, kad jos neturi galimybės 
sudaryti ekonominės partnerystės 
susitarimų, padėtį ir išnagrinės visas 
alternatyvias galimybes, siekdama 
nustatyti minėtoms šalims naują prekybos 
sistemą, kuri būtų lygiavertė jų padėčiai ir 
atitiktų PPO taisykles.“
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Or. en

Pagrindimas

Ši sistema neturėtų būti naudojama, kaip būdas siekiant priversti AKR šalis sudaryti 
ekonominės partnerystės susitarimą. Šalys, kurios dėl kokių nors priežasčių nenori sudaryti 
susitarimo, ir toliau turėtų turėti teisę prašyti BLS lengvatų.

Pakeitimas 30
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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 

(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 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. Vis dėlto kai kurios 
šalys, kurias Pasaulio bankas priskiria 
šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas 
gaunančioms šalims, yra dar 
pažeidžiamos dėl diversifikacijos stokos ir 
nepakankamo integravimosi į pasaulio 
ekonomiką. Dideles pajamas gaunančių
šalių ir šiek tiek didesnes nei vidutines 
pajamas gaunančių nepažeidžiamų 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 
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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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios
muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 
vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti 
toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

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
nepažeidžiamos 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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios 
muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 
vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti 
toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

Or. en

Pagrindimas

Šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių kategorijai priklauso daugiau negu 
30 šalių, kurios atitinka esamus BLS pažeidžiamumo kriterijus. Taigi visos šiek tiek didesnes 
nei vidutines pajamas gaunančios šalys neturėtų būti vertinamos kaip dideles pajamas 
gaunančios šalys. Sujungus pajamų kriterijų su pažeidžiamumo kriterijumi sukuriama 
tinkamesnė priemonė siekiant nukreipti BLS lengvatas į tas šalis, kurioms labiausiai jų reikia.

Pakeitimas 31
Catherine Bearder
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios 
muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 

(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 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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios 
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vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti 
toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 
vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti
toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

Or. en

Pakeitimas 32
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
kurios pakankamai integruotos į pasaulio 
ekonomiką, 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 
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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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios 
muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 
vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti 
toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

naudosis dideles arba šiek tiek daugiau nei 
vidutines pajamas gaunančios šalys,
pakankamai integruotos į pasaulio 
ekonomiką, 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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios 
muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 
vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti 
toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

Or. es

Pagrindimas

Šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių grupė yra per daug įvairi. Daugelio 
šalių ekonomika yra vis dar pažeidžiama ir galėtų būti padaryta didelė žala, jeigu BLS 
prekybos lengvatos būtų panaikintos. Reikėtų vengti šių šalių grupės panaikinimo, 
neatsižvelgiant į jų skirtumus, o vienintelės šalys, kurioms nereikėtų taikyti sistemos, turėtų 
būti šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančios šalys, pakankamai integruotos į 
pasaulio ekonomiką, taigi, kurios gali tvarkytis nesinaudodamos BLS pagalba.

Pakeitimas 33
Emilio Menéndez del Valle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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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. Siekiant 
nuoseklumo, pagal bendrąją priemonę 
teikiamos muitų tarifų lengvatos neturėtų 
būti taikomos toms besivystančioms 
šalims, kurioms taikoma lengvatinio 
patekimo į Europos Sąjungos rinką 
priemonė, kuria iš esmės visai prekybai 
suteikiamos bent jau tokios pačios muitų 
tarifų lengvatos kaip ir šia sistema. Siekiant 
lengvatomis besinaudojančioms šalims ir 
ekonominių operacijų vykdytojams suteikti 
pakankamai laiko prisitaikyti, bendroji 

(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 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 pajamas gaunančios arba 
pakankamai integruotos į pasaulio 
ekonomiką 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. Siekiant nuoseklumo, pagal 
bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų 
lengvatos neturėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurioms taikoma 
lengvatinio patekimo į Europos Sąjungos 
rinką priemonė, kuria iš esmės visai 
prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios 
muitų tarifų lengvatos kaip ir šia sistema.
Siekiant lengvatomis besinaudojančioms 
šalims ir ekonominių operacijų 
vykdytojams suteikti pakankamai laiko 
prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti 
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priemonė turėtų būti toliau taikoma dar 
dvejus metus po lengvatinio patekimo į ES 
rinką priemonės taikymo pradžios, ir ta 
data turėtų būti nurodyta bendrosios 
priemonės lengvatomis besinaudojančių 
šalių sąraše.

toliau taikoma dar dvejus metus po 
lengvatinio patekimo į ES rinką priemonės 
taikymo pradžios, ir ta data turėtų būti 
nurodyta bendrosios priemonės 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše.

Or. es

Pakeitimas 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sistema – tai alternatyva AKR šalims, 
kurios nenori sudaryti ekonominės 
partnerystės susitarimų.

Or. en

Pagrindimas

Dėl įvairių priežasčių kai kurios AKR šalys neketina sudaryti ekonominės partnerystės 
susitarimų ir neturėtų būti verčiamos tai daryti grasinant, kad jos gali būti pašalintos iš 
esamos sistemos.

Pakeitimas 35
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Regioninė integracija – svarbi 
priemonė siekiant tvaraus vystymosi ir 
veiksmingas būdas norint užtikrinti 
integraciją į daugiašalę prekybos sistemą. 
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Labai svarbu, kad, sukūrus skirtingas 
patekimo į rinką sąlygas, taikomas 
svarbiems prekybos partneriams, įskaitant 
su kilmės taisyklėmis susijusias sąlygas, 
nebūtų kenkiama mažiausiai išsivysčiusių 
šalių regioninės integracijos pastangoms. 
Besivystančios šalys ir mažiausiai 
išsivysčiusios šalys, kartu sudarančios 
regionines ekonomines sąjungas, turi 
bendrus vystymosi, prekybos ir 
finansinius poreikius. Taigi 
besivystančioms šalims, priklausančioms 
mažiausiai išsivysčiusiam regionui, 
pavyzdžiui, muitų sąjungai ar laisvosios 
prekybos zonai, kurios dauguma narių 
yra mažiausiai išsivysčiusios šalys ir 
kurios narės įsipareigojo tarpusavyje 
sudaryti muitų sąjungą, turėtų būti 
taikoma tokia pat specialioji priemonė, 
kaip ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

Šioje naujoje konstatuojamoje dalyje pateikiamas pagrindimas, kodėl vartojama mažiausiai 
išsivysčiusio regiono apibrėžtis, ir siūloma tokių regionų šalims taikyti tokią pačią priemonę, 
kaip ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas 36
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reikėtų, kad pagal specialiąją 
priemonę mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims toliau būtų taikomas bemuitis 
režimas mažiausiai išsivysčiusių šalių,
kurias tokiomis pripažįsta Jungtinės 
Tautos, kilmės produktų, išskyrus ginklus, 

(15) Reikėtų, kad pagal specialiąją 
priemonę mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir mažiausiai išsivysčiusiems 
regionams toliau būtų taikomas bemuitis ir 
bekvotis režimas mažiausiai išsivysčiusių 
šalių, kurias tokiomis pripažįsta Jungtinės 
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eksportui į Europos Sąjungos rinką.
Šalims, kurios JT nebepriskiriamos 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims, turi būti 
nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad 
būtų susilpnintas bet koks nepalankus 
poveikis, galintis atsirasti dėl pagal šią 
priemonę suteiktų muitų tarifų lengvatų 
panaikinimo. Pagal specialiąją priemonę 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims 
teikiamos muitų tarifų lengvatos turėtų būti 
toliau taikomos toms mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, kurios naudojasi 
kita lengvatinio patekimo į Europos 
Sąjungos rinką priemone.

Tautos, arba šalių, priklausančių 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams,
kilmės produktų, išskyrus ginklus, 
eksportui į Europos Sąjungos rinką.
Šalims, kurios JT nebepriskiriamos 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims arba 
šalims, kurios anksčiau priklausė 
mažiausiai išsivysčiusiam regionui, turi 
būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, 
kad būtų susilpnintas bet koks nepalankus 
poveikis, galintis atsirasti dėl pagal šią 
priemonę suteiktų muitų tarifų lengvatų 
panaikinimo. Pagal specialiąją priemonę 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams
teikiamos muitų tarifų lengvatos turėtų būti 
toliau taikomos toms mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, kurios naudojasi 
kita lengvatinio patekimo į Europos 
Sąjungos rinką priemone.

Or. en

Pagrindimas

Šią konstatuojamąją dalį reikia pakeisti atsižvelgiant į tai, kad į naują 14a konstatuojamąją 
dalį buvo įtraukti mažiausiai išsivystę regionai.

Pakeitimas 37
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Siekiant skatinti tinkamų produktų, 
atitinkančių lengvatinio muitų tarifų 
režimo reikalavimus, gamybą, regioninė 
kilmės taisyklių kumuliacija turėtų galioti 
bent jau mažiausiai išsivysčiusių regionų 
atveju, kai tam pačiam regionui 
priklausančiose šalyse taikomos vienodos 
kilmės taisyklės. Mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams turėtų būti 
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visada leidžiama naudotis regionine 
kumuliacija.

Or. en

Pagrindimas

Regioninė kilmės taisyklių kumuliacija – svarbi vystymosi priemonė, nes šiomis taisyklėmis 
užtikrinamas didesnis šalių narių specializacijos lygis ir joms suteikiama galimybė 
veiksmingai naudotis patekimo į rinką lengvatomis.

Pakeitimas 38
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Kilmės kumuliacija – svarbi 
priemonė, palengvinanti šalių, taikančių 
vienodas kilmės taisykles, 
bendradarbiavimą siekiant gaminti 
produktus, kurie atitinka lengvatinio 
muitų tarifų režimo reikalavimus. Tai 
apima dvišalę kumuliaciją su Norvegija, 
Šveicarija arba Turkija, regioninę 
kumuliaciją ir išplėstinę kumuliaciją. 
Regioninė kumuliacija turėtų būti 
taikoma mažiausiai išsivysčiusiems 
regionams. Neturėtų būti taikomos 
regioninės kumuliacijos išimtys bent jau 
mažiausiai išsivysčiusio regiono atveju. 
Šalims, priklausančioms mažiausiai 
išsivysčiusiam regionui, turėtų būti 
leidžiama toliau naudotis kumuliacija 
kartu su šalimis, kurios yra ES sudaryto 
laisvosios prekybos susitarimo (LPS) šalys 
partnerės.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės taisyklės yra labai svarbios siekiant sudaryti galimybes šalims veiksmingai naudotis 
patekimo į rinką lengvatomis. Siekiant užtikrinti, kad siūlomos lengvatos būtų veiksmingos, 
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mažiausiai išsivysčiusiems regionams turėtų būti siūloma taikyti kilmės kumuliaciją.

Pakeitimas 39
Robert Sturdy
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad prekiautojams 
būtų patrauklu naudotis sistemos 
galimybėmis. Todėl ad valorem muitai 
turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio 
palankumo statuso“ muito norma turėtų 
būti sumažinta vienodu 3,5 procentinio 
punkto dydžiu, o tekstilės gaminiams ir 
tekstilės prekėms muitai turėtų būti 
sumažinti 20 %. Specifiniai muitai turėtų 
būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas 
minimalus muitas, toks muitas neturėtų 
būti taikomas.

(19) Toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad prekiautojams 
būtų patrauklu naudotis sistemos 
galimybėmis. Todėl ad valorem muitai 
turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio 
palankumo statuso“ muito norma turėtų 
būti sumažinta vienodu 5,5 procentinių 
punktų dydžiu, o tekstilės gaminiams ir 
tekstilės prekėms muitai turėtų būti 
sumažinti 25 %. Specifiniai muitai turėtų 
būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas 
minimalus muitas, toks muitas neturėtų 
būti taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas nedidelis sumažinimas reiškia, kad papildoma biurokratinė našta prašant 
lengvatos dažnai būna didesnė, negu lengvatos teikiama nauda. Padidinus sumažinimą iki 5,5 
procentinių punktų, o tekstilės atveju iki 25 %, besivystančioms šalims padidėtų lengvatų 
vertė ir joms būtų verta jų prašyti.

Pakeitimas 40
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad prekiautojams 
būtų patrauklu naudotis sistemos 

(19) Toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad prekiautojams 
būtų patrauklu naudotis sistemos 
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galimybėmis. Todėl ad valorem muitai 
turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio 
palankumo statuso“ muito norma turėtų 
būti sumažinta vienodu 3,5 procentinio 
punkto dydžiu, o tekstilės gaminiams ir 
tekstilės prekėms muitai turėtų būti 
sumažinti 20 %. Specifiniai muitai turėtų 
būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas 
minimalus muitas, toks muitas neturėtų 
būti taikomas.

galimybėmis. Todėl ad valorem muitai 
turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio 
palankumo statuso“ muito norma turėtų 
būti sumažinta vienodu 3 procentinių 
punktų dydžiu, o tekstilės gaminiams ir 
tekstilės prekėms muitai turėtų būti 
sumažinti 20 %. Specifiniai muitai turėtų 
būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas 
minimalus muitas, toks muitas neturėtų 
būti taikomas.

Or. en

Pakeitimas 41
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad prekiautojams 
būtų patrauklu naudotis sistemos 
galimybėmis. Todėl ad valorem muitai 
turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio 
palankumo statuso“ muito norma turėtų 
būti sumažinta vienodu 3,5 procentinio 
punkto dydžiu, o tekstilės gaminiams ir 
tekstilės prekėms muitai turėtų būti 
sumažinti 20 %. Specifiniai muitai turėtų 
būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas 
minimalus muitas, toks muitas neturėtų 
būti taikomas.

(19) Toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad prekiautojams 
būtų patrauklu naudotis sistemos 
galimybėmis. Todėl ad valorem muitai 
turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio 
palankumo statuso“ muito norma turėtų 
būti sumažinta vienodu 3 procentinių 
punktų dydžiu, o tekstilės gaminiams ir 
tekstilės prekėms muitai turėtų būti 
sumažinti 20 %. Specifiniai muitai turėtų 
būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas 
minimalus muitas, toks muitas neturėtų 
būti taikomas.

Or. de

Pakeitimas 42
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) specialioji priemonė mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims.

c) specialioji priemonė mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams.

Or. en

Pagrindimas

Regioninė integracija mažiausiai išsivysčiusioms šalims yra labai svarbi. Pagal BLS neturėtų 
būti nustatytos skirtingos patekimo į rinką sąlygos tuose regionuose, kuriems daugiausia 
priklauso mažiausiai išsivysčiusios šalys. Šiuo pakeitimu tokiems mažiausiai išsivysčiusiems 
regionams sudaromos tokios pačios sąlygos, kaip ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas 43
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) „VIG lengvatomis besinaudojančios 
šalys“ – IV priede išvardytos šalys, 
kurioms taikoma specialioji skatinamoji 
priemonė mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims;

e) „VIG lengvatomis besinaudojančios 
šalys“ – IV priede išvardytos šalys, 
kurioms taikoma specialioji priemonė 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams;

Or. en

Pagrindimas

Žodis „skatinamoji“ vartojamas neteisingai, nes jis konkrečiai vartojamas kalbant apie BLS+ 
režimą. Mažiausiai išsivysčiusioms šalims regioninė integracija yra labai svarbi. BLS 
neturėtų nustatyti skirtingų patekimo į rinką sąlygų tuose regionuose, kuriems daugiausia 
priklauso mažiausiai išsivysčiusios šalys. Šiuo pakeitimu pritaikoma sąvokos „VIG 
lengvatomis besinaudojančios šalys“ apibrėžtis, siekiant įtraukti mažiausiai išsivysčiusius 
regionus.
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Pakeitimas 44
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „mažiausiai išsivystęs regionas“ –
muitų sąjunga ar laisvosios prekybos 
zona, kurios dauguma narių yra 
mažiausiai išsivysčiusios šalys ir kuriai 
priklausančios visos narės įsipareigojo 
tarpusavyje sudaryti muitų sąjungą pagal 
teisiškai įpareigojančią priemonę, kuria 
nustatomi įgyvendinimo laikotarpiai;

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai išsivysčiusioms šalims regioninė integracija yra labai svarbi. BLS neturėtų 
nustatyti skirtingų patekimo į rinką sąlygų tuose regionuose, kuriems daugiausia priklauso 
mažiausiai išsivysčiusios šalys. Taigi mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikoma specialioji 
priemonė turėtų būti taikoma ir mažiausiai išsivysčiusiems regionams. Šį terminą būtina 
įtraukti į apibrėžtis.

Pakeitimas 45
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) „BLS skyrius“ – V priede nurodytas 
skyrius, nustatytas remiantis Bendrojo 
muitų tarifo skyriais ir skirsniais;

i) „BLS skyrius“ – V ir IX prieduose
nurodytas skyrius, nustatytas remiantis 
Bendrojo muitų tarifo skyriais ir skirsniais;

Or. en
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Pakeitimas 46
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

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;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių yra pažeidžiamos ir joms turėtų būti 
toliau taikomos muitų tarifų lengvatos, numatytos pagal bendrąją preferencinę priemonę.

Pakeitimas 47
Pablo Zalba Bidegain

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;

Or. es

Pagrindimas

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
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las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Pakeitimas 48
David Martin

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;

Or. en

Pakeitimas 49
Daniel Caspary

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 dvejus metus iš eilės iki
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo 
atnaujinimo ją priskiria šalims, 
gaunančioms dideles pajamas arba šiek tiek 
didesnes nei vidutines pajamas;

Or. de

Pagrindimas

Turint mintyje duomenų rinkimą ir tvarkymą Pasaulio bankui reikia daugiau laiko, kad jis 
atitinkamai klasifikuotų šalis.
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Pakeitimas 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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 dvejus metus iš eilės iki
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo 
atnaujinimo ją priskiria šalims, 
gaunančioms dideles pajamas arba šiek tiek 
didesnes nei vidutines pajamas;

Or. en

Pakeitimas 51
Laima Liucija Andrikienė

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, arba jos 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. en

Pakeitimas 52
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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;

Or. en

Pakeitimas 53
Paweł Zalewski

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, arba jos 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. en

Pakeitimas 54
Matteo Salvini

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, arba jos 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
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daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiamas papildomas kriterijus, susijęs su dalyvavimu pasaulio prekyboje. Šiam 
skaičiavimui naudojami oficialūs PPO duomenys apie didžiausius pasaulio prekybos 
prekėmis eksportuotojus (neįskaitant ES vidaus prekybos).

Pakeitimas 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

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, arba jos 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. en

Pakeitimas 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

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, arba jos 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
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daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. en

Pagrindimas

BLS sistema neturėtų būti taikoma didelėms besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims, 
kurios jau gerai integruotos į pasaulio prekybą: joms ne tik nereikalingos konkrečių muitų 
tarifų lengvatos siekiant remti jų vystymąsi, bet taip pat jos turbūt konkuruos su skurdesnės 
ekonomikos šalimis dėl įvairių produktų, taigi pasinaudos visais BLS lengvatų privalumais. 
Nepaisant to, kad taikomas gradacijos mechanizmas, didelės prekybos ekonomikos šalių 
įtraukimas į BLS sistemą atrodo nelogiškas.

Pakeitimas 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

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, arba jos 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. en

Pagrindimas

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.
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Pakeitimas 58
Pablo Zalba Bidegain

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 
atnaujinimo ją priskiria šalims, 
gaunančioms šiek tiek didesnes nei 
vidutines pajamas, kurių eksportuojamų 
prekių dalis sudaro daugiau kaip 1 % 
pasaulio eksportuojamų prekių;

Or. es

Pakeitimas 59
Emilio Menéndez del Valle

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, kurių 
eksportuojamų prekių dalis sudaro 
daugiau kaip 1 % pasaulio eksportuojamų 
prekių;

Or. es

Pakeitimas 60
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

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



AM\889586LT.doc 27/114 PE480.597v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) arba
Pasaulio bankas trejus metus iš eilės iki 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo 
atnaujinimo ją priskiria šalims, 
gaunančioms šiek tiek didesnes nei 
vidutines pajamas, ir ji nelaikoma 
pažeidžiama šalimi, kaip apibrėžiama 
VII priede. Pažeidžiamumas – tai 
diversifikacijos stoka ir nepakankamas 
integravimasis į tarptautinę prekybos 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Sujungus pajamų kriterijų su pažeidžiamumo kriterijumi sukuriama tinkamesnė priemonė 
siekiant nukreipti BLS lengvatas į tas šalis, kurioms labiausiai jų reikia.

Pakeitimas 61
David Martin

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 priskiria šalims, 
gaunančioms šiek tiek didesnes nei 
vidutines pajamas, ir jos į Europos 
Sąjungą importuojamų produktų, 
priklausančių V priede nurodytiems 
septyniems didžiausiems BLS skyriams, 
vertė, atsižvelgiant į ankstesnių trejų metų 
iš eilės vidurkį, yra mažesnė negu 
slenkstinė 95 % vertė visų jos į Europos 
Sąjungą importuojamų produktų, 
nurodomų V priede;

Or. en
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Pakeitimas 62
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punktas netaikomas 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

2. 1 dalies b punktas netaikomas 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ar 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai išsivysčiusioms šalims regioninė integracija yra labai svarbi. Pagal BLS neturėtų 
būti nustatytos skirtingos patekimo į rinką sąlygos tuose regionuose, kuriems daugiausia 
priklauso mažiausiai išsivysčiusios šalys. Taigi mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikoma 
specialioji priemonė turėtų būti taikoma ir mažiausiai išsivysčiusiems regionams, o terminas 
„mažiausiai išsivystę regionai“ turėtų būti įtrauktas į visus straipsnius, kuriuose kalbama 
apie mažiausiai išsivysčiusias šalis.

Pakeitimas 63
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sprendimas pašalinti lengvatomis 
besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo pagal 3 dalį ir 
remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 
pradedamas taikyti praėjus vieniems 
metams po sprendimo įsigaliojimo;

a) sprendimas pašalinti lengvatomis 
besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo pagal 3 dalį ir 
remiantis 4 straipsnio 1 dalies a ir 
aa punktais palaipsniui taikomas per 
šešerių metų laikotarpį;
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Or. en

Pagrindimas

Galimas neigiamas gradacijos poveikis turėtų būti sumažintas nustatant atitinkamus 
pereinamuosius laikotarpius, kad gamintojai, kuriems tai gali turėti įtakos, turėtų 
pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų aplinkybių.

Pakeitimas 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sprendimas pašalinti lengvatomis 
besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo pagal 3 dalį ir 
remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 
pradedamas taikyti praėjus vieniems 
metams po sprendimo įsigaliojimo;

a) sprendimas pašalinti lengvatomis 
besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo pagal 3 dalį ir 
remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 
pradedamas taikyti praėjus šešiems 
mėnesiams po sprendimo įsigaliojimo;

Or. en

Pakeitimas 65
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sprendimas pašalinti lengvatomis 
besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo pagal 3 dalį ir 
remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 
pradedamas taikyti praėjus vieniems 
metams po sprendimo įsigaliojimo;

a) sprendimas pašalinti lengvatomis 
besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo pagal 3 dalį ir 
remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 
pradedamas taikyti praėjus devyniems 
mėnesiams po sprendimo įsigaliojimo;

Or. de



PE480.597v01-00 30/114 AM\889586LT.doc

LT

Pakeitimas 66
Robert Sturdy
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 5,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 25 %.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas nedidelis sumažinimas reiškia, kad prašant lengvatos papildoma 
biurokratinė našta dažnai būna didesnė už lengvatos teikiamą naudą. Padidinus sumažinimą 
iki 5,5 procentinių punktų, o tekstilės atveju iki 25 %, besivystančioms šalims padidėtų 
lengvatų vertė ir joms būtų verta jų prašyti.

Pakeitimas 67
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem 
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem 
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 15 %.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu numatyti specialią paskatą siekiant, kad tvarus vystymasis ir geras valdymas būtų 
patrauklesni, todėl muitai šilkui, vilnai, medvilnei, tekstilės pluoštams ir įvairiai tekstilei bei 
kilimams iš šalių, kurios neratifikuoja ir neįgyvendina atitinkamų JT konvencijų, sumažinami 
ne 20 %, bet 15 %. Tai būtų naudinga taip pat ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas 68
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3 procentiniais punktais. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

Or. en

Pakeitimas 69
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3 procentiniais punktais. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

Or. de



PE480.597v01-00 32/114 AM\889586LT.doc

LT

Pakeitimas 70
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai,
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3 procentiniais punktais. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

Or. en

Pakeitimas 71
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3 procentiniais punktais. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

Or. en

Pakeitimas 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3 procentiniais punktais. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimas atskleidė, kad BLS reglamente neišnaudojama galimybė padidinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir pažeidžiamų šalių eksporto galimybes. Šiame pakeitime 
siūloma muitų lengvatas taikyti VIG ir BLS+ lengvatomis besinaudojančioms šalims.

Pakeitimas 73
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

2. Bendrojo muitų tarifo ad valorem
muitai, taikomi produktams, kurie V priede 
nurodyti kaip didesnės rizikos produktų 
kategorijai priskiriami produktai, 
sumažinami 3 procentiniais punktais. BLS 
XI(a) ir XI(b) skyriuose išvardytiems 
produktams muitai sumažinami 20 %.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje didelę prekybos teikiamą naudą, pagrindinis naujo BLS reglamento tikslas 
turėtų būti visiška mažų ir pažeidžiamų šalių integracija į pasaulio prekybą (ypač mažiausiai 
išsivysčiusių šalių). Šiame pakeitime muitų lengvatas siūloma taikyti VIG ir BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioms šalims, tuo pat metu liekant gana dosniems kitoms labiau 
išsivysčiusioms šalims.
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Pakeitimas 74
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3,5 
procentinio punkto, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3 
procentiniais punktais, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

Or. en

Pakeitimas 75
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3,5 
procentinio punkto, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3 
procentiniais punktais, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

Or. de

Pakeitimas 76
Vital Moreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3,5 
procentinio punkto, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3 
procentiniais punktais, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

Or. en

Pakeitimas 77
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3,5 
procentinio punkto, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3 
procentiniais punktais, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

Or. en

Pakeitimas 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3,5 
procentinio punkto, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

3. Jeigu dėl pagal Reglamento (EB) Nr.
732/2008 6 straipsnį apskaičiuotų 
lengvatinių Bendrojo muitų tarifo ad 
valorem muitų, taikomų šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, normų šio straipsnio 2 
dalyje nurodytiems produktams taikomų 
muitų tarifai sumažinami daugiau nei 3 
procentiniais punktais, taikomos tos 
lengvatinės muitų normos.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimas atskleidė, kad BLS reglamente neišnaudojama galimybė padidinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir pažeidžiamų šalių eksporto galimybes. Šiame pakeitime 
siūloma muitų lengvatas taikyti VIG ir BLS+ lengvatomis besinaudojančioms šalims.

Pakeitimas 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų 
lengvatų taikymas sustabdomas BLS
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

1. 7 ir 12 straipsniuose nurodytų muitų 
tarifų lengvatų taikymas sustabdomas 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos 
šalies į Europos Sąjungą vertė per trejus 
metus iš eilės viršija VI priede išvardytas 
ribines vertes. Ribinės vertės 
skaičiuojamos kaip tų pačių produktų 
importo į Europos Sąjungą iš visų BLS 
lengvatomis besinaudojančių šalių bendros 
vertės procentinė dalis.

Or. en



AM\889586LT.doc 37/114 PE480.597v01-00

LT

Pakeitimas 80
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų 
lengvatų taikymas sustabdomas BLS
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

1. 7 ir 9 straipsniuose nurodytų muitų 
tarifų lengvatų taikymas sustabdomas 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos 
šalies į Europos Sąjungą vertė per trejus 
metus iš eilės viršija VI priede išvardytas 
ribines vertes. Ribinės vertės 
skaičiuojamos kaip tų pačių produktų 
importo į Europos Sąjungą iš visų BLS 
lengvatomis besinaudojančių šalių bendros 
vertės procentinė dalis.

Or. en

Pakeitimas 81
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų 
lengvatų taikymas sustabdomas BLS 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

1. 7 ir 9 straipsniuose nurodytų muitų 
tarifų lengvatų taikymas sustabdomas BLS 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.
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Or. en

Pakeitimas 82
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų 
lengvatų taikymas sustabdomas BLS
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

1. 7 ir 9 straipsniuose nurodytų muitų 
tarifų lengvatų taikymas sustabdomas 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

Or. en

Pagrindimas

Gradaciją reikėtų toliau taikyti taip pat ir BLS+ lengvatomis besinaudojančioms šalims.

Pakeitimas 83
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų 
lengvatų taikymas sustabdomas BLS
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 

1. 7 ir 12 straipsniuose nurodytų muitų 
tarifų lengvatų taikymas sustabdomas 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
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eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

Or. en

Pagrindimas

Gradacija – pagrindinė konkurencingumo skatinimo mažos produktų įvairovės ir mažo 
konkurencingumo šalyse priemonė. Komisija, siekdama remti šią priemonę, nustatė 
konkretesnius produktų skyrius ir šitaip skatina tikslingesnės gradacijos mechanizmą. Jei 
produktai, kurių kilmės šalis – lengvatomis besinaudojanti šalis, tampa konkurencingi 
pasaulio mastu, bet jiems ir toliau taikomos prekybos lengvatos, jie trukdo mažiau 
konkurencingiems lengvatų gavėjams pagerinti savo padėtį.

Pakeitimas 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų 
lengvatų taikymas sustabdomas BLS
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
BLS lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

1. 7 ir 9 straipsniuose nurodytų muitų 
tarifų lengvatų taikymas sustabdomas 
skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra 
lengvatomis besinaudojant šalis, kai 
vidutinė tokių produktų importo iš tos 
lengvatomis besinaudojančios šalies į 
Europos Sąjungą vertė per trejus metus iš 
eilės viršija VI priede išvardytas ribines 
vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip 
tų pačių produktų importo į Europos 
Sąjungą iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
procentinė dalis.

Or. en

Pagrindimas

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
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To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Pakeitimas 85
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visais atvejais, kai, remiantis 4 
straipsnyje nustatytais kriterijais, daromi II 
priedo pakeitimai, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus VI priedui iš 
dalies pakeisti, kad būtų pritaikytos to 
priedo nuostatos ir produktų skyriai, 
kuriems taikyta gradacija, išlaikytų tokį 
patį proporcinį santykį, koks nurodytas 1 
dalyje.

6. Visais atvejais, kai, remiantis 4 
straipsnyje nustatytais kriterijais, daromi II 
priedo pakeitimai, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus VI priedui iš 
dalies pakeisti, kad būtų pritaikytos to 
priedo nuostatos ir produktų skyriai, 
kuriems taikyta gradacija, išlaikytų tokį 
patį proporcinį santykį, koks nurodytas šio 
straipsnio 1 dalyje. Komisija, atlikdama 
tokius pakeitimus, taip pat atsižvelgia į 
Europos Sąjungos importo iš visų BLS 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
bendros vertės sumažėjimą nuo pastarojo 
koregavimo, įvykusį dėl kumuliacinio šio 
straipsnio 1 dalies taikymo poveikio ir dėl 
BLS lengvatų nykimo dėl to, kad 
sudaromi dvišaliai ir daugiašaliai 
prekybos susitarimai, kuriuose dalyvauja 
Europos Sąjunga.

Or. en

Pagrindimas

Sumažėjus bendrai Europos Sąjungos importo iš BLS lengvatomis besinaudojančių šalių 
vertei, turi būti pakoreguotos produkto gradacijos sąlygos. Be to, būtina atsižvelgti į produktų 
gradaciją ir didesnį konkurencinį spaudimą, kuris atsiranda dėl papildomo rinkos atvėrimo 
pagal dvišalius ir daugiašalius ES ir trečiųjų šalių ar regionų prekybos susitarimus.
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Pakeitimas 86
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

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 ir veiksmingai įgyvendino
visas VIII priede išvardytas konvencijas;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas būtų pernelyg mažas, jei būtų laikomas neįvykdytu tik nustačius rimtą 
pažeidimą.

Pakeitimas 87
Laima Liucija Andrikienė

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 jokių išlygų, kurios būtų 
nenuoseklios jų tikslams ir siekiams, ir 
naujausiose turimose atitinkamų stebėsenos 
institucijų parengtose išvadose ar kituose 
turimuose įrodomuosiuose dokumentuose 
nenurodoma rimtų pažeidimų faktiškai 
įgyvendinant minėtas konvencijas;

Or. en

Pakeitimas 88
Vital Moreira, Gianluca Susta
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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 jokių išlygų, kurios būtų 
nenuoseklios jų tikslams ir siekiams, ir 
naujausiose turimose atitinkamų stebėsenos 
institucijų parengtose išvadose ar kituose 
turimuose įrodomuosiuose dokumentuose 
nenurodoma rimtų pažeidimų faktiškai 
įgyvendinant minėtas konvencijas;

Or. en

Pakeitimas 89
Matteo Salvini

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 be esminių išlygų visas VIII 
priede išvardytas konvencijas ir 
naujausiose turimose atitinkamų stebėsenos 
institucijų parengtose išvadose 
nenurodoma rimtų pažeidimų faktiškai 
įgyvendinant minėtas konvencijas;

Or. en

Pagrindimas

Sąlygos, kurios turi būti tenkinamos, kad būtų leidžiama naudotis BLS+ lengvatomis, vis dar 
neaiškios kai kalbama apie veiksmingą konvencijų įgyvendinimą. 9b straipsnyje minimi tik 
rimti pažeidimai, nustatyti naujausiose šių konvencijų stebėsenos institucijų parengtose 
išvadose. Nors negalima nepaisyti BLS+ esmės, galėtų būti neteisingai suprastas 
ratifikavimas su išlyga, ypač kai išlyga susijusi su esminiais konvencijos elementais.

Pakeitimas 90
Mário David, Cristiana Muscardini
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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 jokių išlygų, kurios būtų 
nenuoseklios jų tikslams ir siekiams, ir 
naujausiose turimose atitinkamų stebėsenos 
institucijų parengtose išvadose ar kituose 
turimuose įrodomuosiuose dokumentuose 
nenurodoma rimtų pažeidimų faktiškai 
įgyvendinant minėtas konvencijas;

Or. en

Pagrindimas

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Pakeitimas 91
David Martin

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;

Or. en
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Pakeitimas 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) panaikino mirties bausmę.

Or. en

Pakeitimas 93
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visais atvejais, kai daromi II priedo 
pakeitimai, Komisijai suteikiami 
įgaliojamai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus VII priedui iš 
dalies pakeisti, kad būtų peržiūrėta VII 
priedo 1 straipsnio b punkte nurodyta 
pažeidžiamumo ribinė vertė, siekiant 
išlaikyti tą patį pažeidžiamumo ribinės 
vertės proporcinį santykį, kaip apskaičiuota 
remiantis VII priedu.

2. Visais atvejais, kai daromi II priedo 
pakeitimai, Komisijai suteikiami 
įgaliojamai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus VII priedui iš 
dalies pakeisti, kad būtų peržiūrėta VII 
priedo 1 straipsnio b punkte nurodyta 
pažeidžiamumo ribinė vertė, siekiant 
išlaikyti tą patį pažeidžiamumo ribinės 
vertės proporcinį santykį, kaip apskaičiuota 
remiantis VII priedu. Komisija, 
peržiūrėdama pažeidžiamumo ribines 
vertes, taip pat atsižvelgia į Europos 
Sąjungos importo iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių bendros vertės 
sumažėjimą nuo pastarosios tokios 
peržiūros, įvykusį dėl 8 straipsnio 1 dalies 
taikymo kumuliacinio poveikio ir dėl BLS 
lengvatų nykimo dėl to, kad sudaromi 
dvišaliai ir daugiašaliai prekybos 
susitarimai, kuriuose dalyvauja Europos 
Sąjunga.

Or. en
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Pagrindimas

Sumažėjus bendrai Europos Sąjungos importo iš BLS lengvatomis besinaudojančių šalių 
vertei, turi būti koreguojamos pažeidžiamumo ribinės vertės. Be to, būtina atsižvelgti į 
produktų gradaciją ir didesnį konkurencinį spaudimą, kuris atsiranda dėl papildomo rinkos 
atvėrimo pagal dvišalius ir daugiašalius ES ir trečiųjų šalių ar regionų prekybos susitarimus.

Pakeitimas 94
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

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.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingą konvencijų taikymą galima užtikrinti tik tada, jei po ratifikavimo jos 
įgyvendinamos. Pažeidimų procedūros paprastai susijusios su įgyvendinimu, ne vien tik su 
ratifikavimu.

Pakeitimas 95
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išnagrinėjusi prašymą, Komisija 
nusprendžia, ar taikyti prašančiajai šaliai 
specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę, ar ne.

4. Išnagrinėjusi prašymą, Komisija 
nusprendžia, ar taikyti prašančiajai šaliai 
specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę, ar ne.
Komisija sprendimą dėl pirminio 
tinkamumo priima remdamasi atitinkamų 
stebėsenos institucijų išvadomis ir 
rekomendacijomis, taip pat informacija, 
kurią pateikia trečiosios šalys, įskaitant 
pilietinę visuomenę, profesines sąjungas 
ar Europos Parlamentą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo ir užbaigtumo, prieš priimant sprendimą reikėtų leisti naudotis įvairių 
suinteresuotų subjektų pateikta informacija ir ją svarstyti.

Pakeitimas 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išnagrinėjusi prašymą, Komisija 
nusprendžia, ar taikyti prašančiajai šaliai 
specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę, ar ne.

4. Išnagrinėjusi prašymą, Komisija turi 
turėti įgaliojimus priimti deleguotuosius 
aktus pagal 36 straipsnį tam, kad galėtų 
parengti ar iš dalies pakeisti III priedą 
siekiant taikyti prašančiajai šaliai specialią 
tvaraus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę ir įtraukti tą šalį į 
BLS+ lengvatomis besinaudojančių šalių 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis nebetenkina 9 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytų sąlygų arba nustoja 
laikytis 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e 
punktuose nurodytų teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, ji pašalinama iš BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo.

5. Jeigu BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis nebetenkina 9 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytų sąlygų arba nustoja 
laikytis 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e 
punktuose nurodytų teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, Komisija turi turėti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus 
pagal 36 straipsnį tam, kad galėtų iš 
dalies pakeisti III priedą siekiant pašalinti 
tą šalį iš BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikant 4 ir 5 dalis, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 36 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus III 
priedui sudaryti ir iš dalies pakeisti, kad 
atitinkama šalis būtų įtraukta į BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą
arba iš jo pašalinta.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis
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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 
pagrindžia. Jei nutarta prašančiajai šaliai 
taikyti specialią skatinamąją priemonę, jai 
pranešama, nuo kurios dienos sprendimas 
įsigalioja.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš BLS režimo reformos tikslų turėtų būti skaidrumo didinimas.

Pakeitimas 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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, 
po to, kai iš dalies pakeičiamas šis 
priedas. Jei nutarta prašančiajai šaliai 
taikyti specialią skatinamąją priemonę, jai 
pranešama, nuo kurios dienos įsigalioja 
atitinkamas deleguotasis aktas.

Or. en

Pakeitimas 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvienos BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies faktinė kiekvienos 
VIII priede išvardytos konvencijos 
įgyvendinimo padėtis.

Or. en

Pakeitimas 102
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdama išvadas dėl faktinio VIII 
priede nurodytų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija įvertina atitinkamų stebėsenos 
institucijų išvadas ir rekomendacijas.

4. Rengdama išvadas dėl faktinio VIII 
priede nurodytų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija įvertina atitinkamų stebėsenos 
institucijų išvadas ir rekomendacijas, taip 
pat informaciją, kurią pateikia trečiosios 
šalys, įskaitant pilietinę visuomenę, 
profesines sąjungas ar Europos 
Parlamentą.

Or. en

Pagrindimas

Socialinių, aplinkos ir valdymo standartų įgyvendinimo stebėsena turėtų būti skaidresnė. 
Pilietinė visuomenė ir profesinės sąjungos, taip pat Europos Parlamentas turėtų turėti 
galimybę prisidėti prie stebėsenos ir vertinimo proceso.

Pakeitimas 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialios tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamosios priemonės 
taikymas laikinai panaikinamas visiems 
arba tam tikriems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, jeigu lengvatomis 
besinaudojanti šalis praktiškai nesilaiko 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e 
punktuose.

1. Specialios tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamosios priemonės 
taikymas laikinai panaikinamas visiems 
arba tam tikriems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, jeigu lengvatomis 
besinaudojanti šalis praktiškai nesilaiko 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e 
punktuose, arba nevykdo savo 
įpareigojimo bendradarbiauti su Komisija
ir teikti visą reikiamą informaciją, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, Komisija turi 
pakankamo pagrindo manyti, kad tam tikra 
BLS+ lengvatomis besinaudojanti šalis 
nesilaiko savo teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, nurodytų 9 straipsnio 1 
dalies c, d ir e punktuose, ji, taikydama 38 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą, priima sprendimą inicijuoti 
pagal specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų taikymo laikino 
panaikinimo procedūrą. Komisija praneša 
apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, Komisija turi 
pakankamą pagrindą manyti, kad tam tikra 
BLS+ lengvatomis besinaudojanti šalis 
nesilaiko savo teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, nurodytų 9 straipsnio 1 
dalies c, d ir e punktuose, ar nevykdo savo 
įpareigojimo bendradarbiauti su Komisija
ir teikti visą reikiamą informaciją, kaip 
nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje, ji, 
taikydama 38 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima sprendimą 
inicijuoti pagal specialią tvaraus vystymosi 
ir gero valdymo skatinamąją priemonę 
suteiktų muitų tarifų lengvatų taikymo 
laikino panaikinimo procedūrą. Komisija 
praneša apie tai Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
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Or. en

Pakeitimas 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priežastys, verčiančios pagrįstai abejoti, 
ar BLS+ lengvatomis besinaudojanti šalis 
laikosi teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e 
punktuose, dėl kurių kvestionuojama jos 
teisė toliau naudotis pagal specialią tvaraus 
vystymosi ir gero valdymo skatinamąją 
priemonę suteiktomis muitų tarifų 
lengvatomis; taip pat

a) priežastys, verčiančios pagrįstai abejoti, 
ar BLS+ lengvatomis besinaudojanti šalis 
laikosi teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e 
punktuose, ar vykdo savo įpareigojimą 
bendradarbiauti su Komisija ir teikti visą 
reikiamą informaciją, kaip nurodyta 13 
straipsnio 2 dalyje, dėl kurių 
kvestionuojama jos teisė toliau naudotis 
pagal specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktomis 
muitų tarifų lengvatomis; taip pat

Or. en

Pakeitimas 106
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią ji laiko būtina, inter alia, 
atitinkamų stebėsenos institucijų išvadas ir 
rekomendacijas. Rengdama savo išvadas 
Komisija įvertina visą susijusią 
informaciją.

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią ji laiko būtina, inter alia, 
atitinkamų stebėsenos institucijų išvadas ir 
rekomendacijas, taip pat bet kokią trečiųjų 
šalių, įskaitant pilietinę visuomenę, 
profesines sąjungas ar Europos 
Parlamentą, pateiktą informaciją. 
Rengdama savo išvadas Komisija įvertina 
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visą susijusią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Socialinių, aplinkos ir valdymo standartų įgyvendinimo stebėsena turėtų būti skaidresnė. 
Pilietinė visuomenė, profesinės sąjungos ir Europos Parlamentas turėtų turėti galimybę 
prisidėti prie stebėsenos ir vertinimo proceso.

Pakeitimas 107
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalis

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. Sprendimas pagrindžiamas 
turimais įrodymais ir nedelsiant 
paskelbiamas.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš BLS režimo reformos tikslų turėtų būti skaidrumo didinimas.

Pakeitimas 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu Komisija priima sprendimą 10. Jeigu Komisija priima sprendimą 
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laikinai panaikinti lengvatas, sprendimas 
įsigalioja po šešių mėnesių nuo jo 
priėmimo.

laikinai panaikinti lengvatas, sprendimas 
įsigalioja po šešių mėnesių nuo atitinkamo 
deleguotojo akto įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nustato, kad priežastys, 
kuriomis buvo grindžiamas laikinas 
lengvatų panaikinimas, kaip nurodyta 15 
straipsnio 1 dalyje, išnyko, ji vėl nustato
pagal specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktas 
muitų tarifų lengvatas. Šiuo tikslu 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 36 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus III priedui iš dalies pakeisti.

Jeigu Komisija nustato, kad priežastys, 
kuriomis buvo grindžiamas laikinas 
lengvatų panaikinimas, kaip nurodyta 15 
straipsnio 1 dalyje, nebetaikytinos, ji 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 36 straipsnį tam, kad galėtų iš 
dalies pakeisti III priedą ir vėl nustatyti
pagal specialią tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktas 
muitų tarifų lengvatas.

Or. en

Pakeitimas 110
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. I priede nurodytai reikalavimus 
atitinkančiai šaliai taikomos pagal 1 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą 
specialiąją priemonę mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims teikiamos muitų 
tarifų lengvatos, jeigu ši šalis Jungtinų 
Tautų priskiriama mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims.

1. I priede nurodytai reikalavimus 
atitinkančiai šaliai taikomos pagal 1 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą 
specialiąją priemonę mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams teikiamos muitų 
tarifų lengvatos, jeigu ši šalis Jungtinų 
Tautų priskiriama mažiausiai 
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išsivysčiusioms šalims arba yra 
mažiausiai išsivysčiusiame regione.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai išsivysčiusioms šalims regioninė integracija yra labai svarbi. BLS neturėtų 
nustatyti skirtingų patekimo į rinką sąlygų tuose regionuose, kuriuose daugiausia narių yra 
mažiausiai išsivysčiusios šalys. Taigi mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikoma specialioji 
priemonė turėtų būti taikoma ir mažiausiai išsivysčiusiems regionams, o terminą „mažiausiai 
išsivystę regionai“ reikėtų įtraukti į visus straipsnius, kuriuose minimos mažiausiai 
išsivysčiusios šalys.

Pakeitimas 111
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. I priede nurodytai reikalavimus 
atitinkančiai šaliai taikomos pagal 1 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą 
specialiąją priemonę mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims teikiamos muitų 
tarifų lengvatos, jeigu ši šalis Jungtinų 
Tautų priskiriama mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims.

1. I priede nurodytai reikalavimus 
atitinkančiai šaliai taikomos pagal 1
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą 
specialiąją priemonę mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams teikiamos muitų 
tarifų lengvatos, jeigu ši šalis Jungtinų 
Tautų priskiriama mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims arba ši šalis yra 
mažiausiai išsivysčiusiame regione.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai išsivysčiusioms šalims regioninė integracija yra labai svarbi. BLS neturėtų 
nustatyti skirtingų patekimo į rinką sąlygų tuose regionuose, kuriuose daugiausia narių yra 
mažiausiai išsivysčiusios šalys. Taigi mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikoma specialioji 
priemonė turėtų būti taikoma ir mažiausiai išsivysčiusiems regionams, o terminą „mažiausiai 
išsivystę regionai“ reikėtų įtraukti į visus straipsnius, kuriuose minimos mažiausiai 
išsivysčiusios šalys.



AM\889586LT.doc 55/114 PE480.597v01-00

LT

Pakeitimas 112
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. reikalavimus atitinkančiai šaliai 
netaikomos pagal specialiąją priemonę 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams 
teikiamos muitų tarifų lengvatos, jeigu 
trejus metus iš eilės šios šalies bendras 
gamybos eksportas vienam gyventojui 
viršijo 700 USD, remiantis Jungtinių
Tautų pramonės vystymo organizacijos 
pramonės vystymo ataskaitoje pateiktais 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai išsivysčiusioms šalims regioninė integracija yra labai svarbi. BLS neturėtų 
nustatyti skirtingų patekimo į rinką sąlygų tuose regionuose, kuriuose daugiausia narių yra 
mažiausiai išsivysčiusios šalys. Taigi mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikoma specialioji 
priemonė turėtų būti taikoma ir mažiausiai išsivysčiusiems regionams, o terminą „mažiausiai 
išsivystę regionai“ reikėtų įtraukti į visus straipsnius, kuriuose minimos mažiausiai 
išsivysčiusios šalys.

Pakeitimas 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat peržiūri šį sąrašą, 
remdamasi naujausiais turimais 

Komisija nuolat peržiūri šį sąrašą, 
remdamasi naujausiais turimais 
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duomenimis. Jeigu VIG lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina 1 dalyje 
nurodytų sąlygų, ji Komisijos sprendimu 
pašalinama iš VIG lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo po trejų metų 
pereinamojo laikotarpio, skaičiuojant nuo 
Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

duomenimis. Jeigu VIG lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina 1 dalyje 
nurodytų sąlygų, Komisijai suteikiamas 
įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus 
pagal 36 straipsnį siekiant iš dalies 
pakeisti IV priedą ir pašalinti tą šalį iš 
VIG lengvatomis besinaudojančių šalių 
sąrašo po trejų metų pereinamojo 
laikotarpio, skaičiuojant nuo deleguotojo 
akto įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 114
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat peržiūri šį sąrašą, 
remdamasi naujausiais turimais 
duomenimis. Jeigu VIG lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina 1 dalyje 
nurodytų sąlygų, ji Komisijos sprendimu 
pašalinama iš VIG lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo po trejų metų 
pereinamojo laikotarpio, skaičiuojant nuo 
Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Komisija nuolat peržiūri šį sąrašą, 
remdamasi naujausiais turimais 
duomenimis. Jeigu VIG lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina 1 dalyje 
nurodytų sąlygų, ji Komisijos sprendimu 
pašalinama iš VIG lengvatomis 
besinaudojančių šalių sąrašo ne mažiau 
kaip po trejų metų pereinamojo laikotarpio, 
skaičiuojant nuo Komisijos sprendimo 
priėmimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant 2 dalies antrąją pastraipą, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 36 

Išbraukta.
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straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus IV priedui iš dalies pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

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) rimtai pažeidžiami VIII priedo A dalyje 
išvardytų konvencijų principai;

Or. en

Pagrindimas

Labai sunku nustatyti visiems priimtiną termino „sistemingai“ apibrėžtį. Taigi siekiant 
aiškumo, jo nereikėtų naudoti.

Pakeitimas 117
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sistemingai vykdoma labai 
nesąžininga prekybos veikla, įskaitant 
poveikio žaliavų tiekimui turinčią veiklą, 
ir dėl to daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos pramonei, o lengvatomis 
besinaudojanti šalis nesiima priemonių 
padėčiai ištaisyti. Pagal PPO susitarimus 
draudžiamos arba ieškinio pagrindu 
galinčios būti nesąžiningos prekybos 
veiklos atveju šis straipsnis taikomas, jei 
kompetentinga PPO įstaiga prieš tai 

Išbraukta.
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nustato, kad ta veikla yra būtent tokia;

Or. en

Pagrindimas

Ekonominės politikos sąlygų laikymasis neturi būti įtrauktas į BLS. Būtina visapusiškai gerbti 
besivystančių šalių teisę reglamentuoti su žaliavomis susijusius klausimus atsižvelgiant į 
viešąjį interesą.

Pakeitimas 118
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sistemingai vykdoma labai nesąžininga 
prekybos veikla, įskaitant poveikio žaliavų 
tiekimui turinčią veiklą, ir dėl to daromas 
neigiamas poveikis Sąjungos pramonei, o 
lengvatomis besinaudojanti šalis nesiima 
priemonių padėčiai ištaisyti. Pagal PPO 
susitarimus draudžiamos arba ieškinio 
pagrindu galinčios būti nesąžiningos 
prekybos veiklos atveju šis straipsnis 
taikomas, jei kompetentinga PPO įstaiga 
prieš tai nustato, kad ta veikla yra būtent 
tokia;

(d) vykdoma labai nesąžininga prekybos 
veikla ir dėl to daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos pramonei, o lengvatomis 
besinaudojanti šalis nesiima priemonių 
padėčiai ištaisyti. Pagal PPO susitarimus 
draudžiamos arba ieškinio pagrindu 
galinčios būti nesąžiningos prekybos 
veiklos atveju šis straipsnis taikomas, jei 
kompetentinga PPO įstaiga prieš tai 
nustato, kad ta veikla yra būtent tokia;

Or. en

Pagrindimas

ES prekybos lengvatomis besinaudojančios besivystančios šalys turėtų laisvai naudoti savo 
turimas žaliavas siekdamos savo pačių vystymosi.

Pakeitimas 119
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sistemingai vykdoma labai nesąžininga 
prekybos veikla, įskaitant poveikio žaliavų 
tiekimui turinčią veiklą, ir dėl to daromas 
neigiamas poveikis Sąjungos pramonei, o 
lengvatomis besinaudojanti šalis nesiima 
priemonių padėčiai ištaisyti. Pagal PPO 
susitarimus draudžiamos arba ieškinio 
pagrindu galinčios būti nesąžiningos 
prekybos veiklos atveju šis straipsnis 
taikomas, jei kompetentinga PPO įstaiga 
prieš tai nustato, kad ta veikla yra būtent 
tokia;

(d) sistemingai vykdoma labai nesąžininga 
prekybos veikla, įskaitant poveikio žaliavų 
tiekimui turinčią veiklą, ir dėl to daromas 
neigiamas poveikis Sąjungos gamintojams, 
o lengvatomis besinaudojanti šalis nesiima 
priemonių padėčiai ištaisyti. Pagal PPO 
susitarimus draudžiamos arba ieškinio 
pagrindu galinčios būti nesąžiningos 
prekybos veiklos atveju šis straipsnis 
taikomas, jei kompetentinga PPO įstaiga 
prieš tai nustato, kad ta veikla yra būtent 
tokia;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime aiškiai nurodomi ES gamintojai (kaip nurodyta apsaugos sąlygoje), o ne ES 
pramonė.

Pakeitimas 120
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) rimtai ir sistemingai pažeidžiami 
regioninių žuvininkystės organizacijų arba 
bet kokiais kitais tarptautiniais 
susitarimais, kurių narė yra Europos 
Sąjunga, nustatyti tikslai, susiję su 
žuvininkystės išteklių saugojimu ir 
valdymu.

(e) rimtai pažeidžiami regioninių 
žuvininkystės organizacijų arba bet kokiais 
kitais tarptautiniais susitarimais, kurių narė 
yra Europos Sąjunga, nustatyti tikslai, 
susiję su žuvininkystės išteklių saugojimu 
ir valdymu.

Or. en

Pagrindimas

Iš patirties žinome, kad gali būti sunku įrodyti, jog sistemingai daromi rimti pažeidimai, taigi 
pažeidėjai lieka nenubausti. Šiuo pakeitimu norima užtikrinti, kad padarius rimtus pažeidimus 
nuo šiol būtų atsakoma už padarinius.
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Pakeitimas 121
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) rimtai ir sistemingai pažeidžiami 
regioninių žuvininkystės organizacijų arba 
bet kokiais kitais tarptautiniais 
susitarimais, kurių narė yra Europos 
Sąjunga, nustatyti tikslai, susiję su 
žuvininkystės išteklių saugojimu ir 
valdymu.

(e) rimtai pažeidžiami regioninių 
žuvininkystės organizacijų arba bet kokiais 
kitais tarptautiniais susitarimais, kurių narė 
yra Europos Sąjunga, nustatyti tikslai, 
susiję su žuvininkystės išteklių saugojimu 
ir valdymu.

Or. en

Pagrindimas

Labai sunku nustatyti visiems priimtiną termino „sistemingai“ apibrėžtį. Taigi siekiant 
aiškumo, jo nereikėtų naudoti.

Pakeitimas 122
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atsižvelgiant į gyvūnų apsaugą, jei 
rimtai pažeidžiamas 2009 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 
dėl žudomų gyvūnų apsaugos ir (arba) 
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Gyvūnų apsauga įtvirtinta ES politikoje.

Pakeitimas 123
Niccolò Rinaldi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atsižvelgiant į gyvūnų apsaugą, jei 
rimtai pažeidžiamas 2009 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 
dėl žudomų gyvūnų apsaugos ir (arba) 
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas.

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų apsauga įtvirtinta ES politikoje.

Pakeitimas 124
Catherine Bearder

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atsižvelgiant į gyvūnų apsaugą, jei 
rimtai pažeidžiamas 2009 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 
dėl žudomų gyvūnų apsaugos ir (arba) 
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas.
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Or. en

Pakeitimas 125
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija apsvarsto Europos 
Parlamento arba kitų trečiųjų šalių, 
įskaitant profesines sąjungas ar pilietinę 
visuomenę, pareiškimus dėl įtariamo 19 
straipsnio 1 dalies pažeidimo. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo turėtų būti priimama įvairių suinteresuotųjų subjektų pateikiama 
informacija.

Pakeitimas 126
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Bet kuriuo iš 9 ir 10 dalyje nurodytų 
atvejų sprendimas pagrindžiamas gautais 
įrodymais ir nedelsiant paskelbiamas.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti skaidrumą visais proceso etapais.

Pakeitimas 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jeigu Komisija nusprendžia laikinai 
panaikinti lengvatų taikymą, sprendimas 
įsigalioja per šešis mėnesius nuo jo 
priėmimo.

11. Jeigu Komisija nusprendžia laikinai 
panaikinti lengvatų taikymą, sprendimas 
įsigalioja per šešis mėnesius nuo
atitinkamo deleguotojo akto įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nustato, kad priežastys, 
kuriomis buvo grindžiamas laikinas muitų 
tarifų lengvatų taikymo panaikinimas, kaip 
nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, išnyko, ji 
vėl nustato pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas lengvatines priemones suteiktas 
muitų tarifų lengvatas. Šiuo tikslu 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 36 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus II, III arba IV priedui iš dalies 
pakeisti.

Jeigu Komisija nustato, kad priežastys, 
kuriomis buvo grindžiamas laikinas muitų 
tarifų lengvatų taikymo panaikinimas, kaip 
nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, išnyko, jai 
suteikiami įgaliojimai pagal 36 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kad galėtų iš 
dalies pakeisti II, III arba IV priedus ir 
vėl nustatyti muitų tarifų lengvatas 
suteiktas pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas lengvatines priemones.

Or. en
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Pakeitimas 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Lengvatų taikymas negali būti laikinai 
panaikintas ilgesniam nei šešių mėnesių 
laikotarpiui. Pasibaigus minėtam 
laikotarpiui, Komisija, taikydama 38 
straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą, priima sprendimą baigti laikiną 
lengvatų taikymo panaikinimą arba jį 
pratęsti.

6. Lengvatų taikymas negali būti laikinai 
panaikintas ilgesniam nei šešių mėnesių 
laikotarpiui. Ne vėliau kaip pasibaigus 
minėtam laikotarpiui, Komisija, taikydama 
38 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos 
procedūrą, priima sprendimą baigti laikiną 
lengvatų taikymo panaikinimą arba jį 
pratęsti.

Or. en

Pakeitimas 130
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojamai pagal 
36 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus bendrųjų apsaugos priemonių 
priėmimo procedūros taisyklėms, ypač dėl 
terminų, šalių teisių, konfidencialumo, 
informacijos atskleidimo, tikrinimo, vizitų 
ir peržiūros, nustatyti.

4. Bendrųjų apsaugos priemonių priėmimo 
procedūros taisyklės, ypač dėl terminų, 
šalių teisių, konfidencialumo, informacijos 
atskleidimo, tikrinimo, vizitų ir peržiūrų, 
nustatomos taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos procedūrų taisykles turi nustatyti bendri teisės aktų leidėjai. Nebūtina suteikti šiuos 
įgaliojimus Komisijai.
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Pakeitimas 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyrimas, įskaitant procedūros etapus, 
nurodytus 25, 26 ir 27 straipsniuose, 
užbaigiamas per 12 mėnesių nuo jo 
inicijavimo.

4. Tyrimas, įskaitant procedūros etapus, 
nurodytus 25, 26 ir 27 straipsniuose, 
užbaigiamas per aštuonis mėnesius nuo jo 
inicijavimo.

Or. en

Pakeitimas 132
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyrimas, įskaitant procedūros etapus, 
nurodytus 25, 26 ir 27 straipsniuose, 
užbaigiamas per 12 mėnesių nuo jo 
inicijavimo.

4. Tyrimas, įskaitant procedūros etapus, 
nurodytus 25, 26 ir 27 straipsniuose, 
užbaigiamas per 12 mėnesių nuo jo 
inicijavimo. Išskirtinėmis aplinkybėmis, 
pavyzdžiui, esant neįprastai dideliam 
suinteresuotųjų šalių skaičiui arba 
susidarius sudėtingai rinkos padėčiai, šis 
terminas gali būti pratęstas dar trims 
mėnesiams. Komisija praneša visoms 
suinteresuotosioms šalims apie tokį 
pratęsimą ir nurodo jo priežastis.

Or. es

Pagrindimas

Dvylika mėnesių yra per ilgas laikotarpis. Būtų geriau numatyti šešių mėnesių terminą ir 
galimybę išskirtinėmis aplinkybėmis jį pratęsti dar trims mėnesiams.

Pakeitimas 133
Pablo Zalba Bidegain
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai esama tinkamai pagrįstų skubos 
priežasčių, susijusių su pablogėjusia 
Europos Sąjungos gamintojų ekonomine ir 
(arba) finansine padėtimi, kurią būtų sunku 
ištaisyti, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
taikant 38 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą priimti nedelsiant 
taikomus įgyvendinimo teisės aktus, kad ne 
ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui būtų 
vėl nustatyti įprasti Bendrojo muitų tarifo 
muitai.

Kai esama tinkamai pagrįstų skubos 
priežasčių, susijusių su pablogėjusia 
Europos Sąjungos gamintojų ekonomine ir 
(arba) finansine padėtimi, ir jei dėl 
vėlavimo įgyvendinti laikinas apsaugos 
priemones galėtų būti daroma žala, kurią 
būtų sunku ištaisyti, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai taikant 38 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą skubos procedūrą priimti 
nedelsiant taikomus įgyvendinimo teisės 
aktus, kad ne ilgesniam nei 12 mėnesių 
laikotarpiui būtų vėl nustatyti įprasti 
Bendrojo muitų tarifo muitai.

Or. es

Pakeitimas 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra 
tenkinamos, Komisija, taikydama 38 
straipsnio 3 dalyje nurodytą tyrimo
procedūrą, priima sprendimą baigti tyrimą 
ir nagrinėjimą. Toks sprendimas 
paskelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Tyrimas laikomas 
baigtu, jeigu per 24 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį nepaskelbiamas joks 
sprendimas, ir savaime nustoja galioti bet 
kokios skubios prevencinės priemonės.

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra 
tenkinamos, Komisija, taikydama 38 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją
procedūrą, priima sprendimą baigti tyrimą 
ir nagrinėjimą. Toks sprendimas 
paskelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Tyrimas laikomas 
baigtu, jeigu per 24 straipsnio 4 dalyje
nurodytą laikotarpį nepaskelbiamas joks 
sprendimas, ir savaime nustoja galioti bet 
kokios skubios prevencinės priemonės.

Or. en
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Pakeitimas 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama šio skyriaus I skirsnio 
nuostatų, Komisija kiekvienų metų sausio 
1 d., taikydama 38 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą, savo 
iniciatyva panaikina 7 ir 13 straipsniuose 
nurodytas muitų tarifų lengvatas, taikomas 
BLS 11(b) skyriaus produktams, arba 
produktams, kurių kodai pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą yra 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 ir 38249097, jeigu tai 
lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės 
produktai, išvardyti atitinkamai V arba IX 
priede (atsižvelgiant į tai, kuris priedas 
taikomas), ir jų bendras kiekis:

1. Nepažeisdama šio skyriaus I skirsnio 
nuostatų, Komisija kiekvienų metų sausio 
1 d., taikydama 38 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą, savo 
iniciatyva panaikina 7 ir 12 straipsniuose 
nurodytas muitų tarifų lengvatas, taikomas 
BLS 11(a) ir 11(b) skyrių produktams, 
arba produktams, kurių kodai pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą yra 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 ir 38249097, jeigu tai 
lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės 
produktai, išvardyti atitinkamai V arba IX 
priede (atsižvelgiant į tai, kuris priedas 
taikomas), ir jų bendras kiekis:

Or. it

Pakeitimas 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 %
(vertinant pagal kiekį); or

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 10 %
(vertinant pagal kiekį); or

Or. it

Pakeitimas 137
Laima Liucija Andrikienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 % 
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en

Pakeitimas 138
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 %
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en

Pakeitimas 139
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 %
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en

Pakeitimas 140
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 % 
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en

Pagrindimas

Metinis importo apimties padidėjimas 15 % pakenktų Europos pramonei ir apsaugos 
priemonėmis atitaisyti šią žalą būti itin sunku.

Pakeitimas 141
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 %
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en

Pakeitimas 142
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 %
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en
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Pagrindimas

Importo apimties padidėjimas 15 % per vienerius metus yra labai didelis. Tokią Europos 
pramonei padarytą žalą bus labai sunku atitaisyti apsaugos priemonėmis.

Pakeitimas 143
Mário David

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 15 %
(vertinant pagal kiekį); arba

(a) padidėja, palyginti su praėjusiais 
kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 12,5 
% (vertinant pagal kiekį); arba

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad importo apimties padidėjimas 15 % per vienus metus yra per didelis. Europos 
pramonei padarytą neigiamą poveikį bus labai sunku atitaisyti apsaugos priemonėmis.

Pakeitimas 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) BLS 11(b) skyriaus produktų atveju per 
bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį viršija 
BLS 11(b) skyriaus produktų importo į 
Europos Sąjungą iš visų I priede išvardytų 
šalių ir teritorijų vertės dalį, nurodytą VI 
priedo 2 dalyje.

(b)BLS 11(a) ir 11(b) skyrių produktų 
atveju per bet kurį dvylikos mėnesių 
laikotarpį viršija BLS 11(a) ir 11(b) skyrių
produktų importo į Europos Sąjungą iš visų 
II priede išvardytų šalių ir teritorijų vertės 
dalį, nurodytą VI priedo 2 dalyje.

Or. it

Pakeitimas 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 6 
%.

Or. it

Pakeitimas 146
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
vidutinė importo į Europos Sąjungą dalis 
neviršija 8 % bendros šių produktų 
importo iš visų BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių į Europos Sąjungą 
vertės per trejus metus iš eilės.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neaiškiai nurodyta, ar procentai apskaičiuojami remiantis visu ES 
importu, ar tik importo suma pagal lengvatinę sistemą, kaip numatyta šiuo metu 
galiojančiame reglamente.

Pakeitimas 147
Laima Liucija Andrikienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 6 
%.

Or. en

Pakeitimas 148
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 6 
%.

Or. en

Pakeitimas 149
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 6 
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%. %.

Or. en

Pakeitimas 150
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 4 
%.

Or. en

Pagrindimas

8 % yra labai didelė importo į Europos Sąjungą, kuriam taikoma sistema, dalis ir toks 
kriterijus taikomas tik kelių svarbiausių produktų importui. Apsaugos sąlygą reikia 
sugriežtinti sumažinant ribą nuo 8 % iki 4 %.

Pakeitimas 151
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 4 
%.

Or. en
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Pakeitimas 152
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas),
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 
8 %.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių atitinkamų produktų, nurodytų 29 
straipsnio 1 dalyje, dalis neviršija 6 % viso 
tų pačių produktų, išvardytų V arba IX 
priede (atsižvelgiant į tai, kuris priedas 
taikomas) importo į Europos Sąjungą.

Or. en

Pagrindimas

8 % yra labai didelė importo į Europos Sąjungą, kuriam taikoma sistema, dalis ir toks 
kriterijus taikomas tik kelių svarbiausių produktų importui. Apsaugos sąlygą reikia 
sugriežtinti sumažinant ribą nuo 8 % iki 6 %. Pakeitime taip pat aiškiau nurodoma, kad 
konkrečių produktų apsaugos priemonių taikymo sąlygos turėtų būti siejamos su objektyviais 
sutrikdymais, kuriuos keltų nurodytų konkrečių produktų importas, o ne su bendromis 
prekybos tendencijomis, susijusiomis su prekėmis, kurios nesusijusios su sutrikdymais.

Pakeitimas 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 8 
%.

2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių produktų, išvardytų V arba IX priede 
(atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), 
importo į Europos Sąjungą dalis neviršija 6 
%.

Or. en
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Pagrindimas

Apsaugos sąlyga netaikoma šalims, kurių produktų, išvardytų V arba IX priede, importo į 
Europos Sąjungą dalis neviršija 8 %. Taigi speciali apsaugos sąlyga taikoma tik kelių 
svarbiausių produktų importui. Manome, kad būtina sustiprinti apsaugą įtraukiant daugiau 
šalių (produktų) ir sumažinant 29 straipsnio 2 dalyje numatytą ribą nuo 8 iki 6 %.

Pakeitimas 154
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažiausiai išsivysčiusiame regione 
esanti besivystanti šalis laikoma 
lengvatomis besinaudojančia šalimi pagal 
Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67 
straipsnio a dalį.

Or. en

Pagrindimas

Regioninė integracija mažiausiai išsivysčiusioms šalims yra labai svarbi.

Pakeitimas 155
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Mažiausiai išsivystęs regionas – tai 
regioninė grupė, kaip apibrėžta 
Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67 
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straipsnio k dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal BLS neturėtų būti nustatomos skirtingos patekimo į rinką sąlygos ir kilmės 
kumuliacijos taisyklės tuose regionuose, kurių dauguma narių yra mažiausiai išsivysčiusios 
šalys. Taigi mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikoma specialioji priemonė turėtų būti 
taikoma ir mažiausiai išsivysčiusiems regionams ir tuose regionuose turėtų būti leidžiama 
kilmės kumuliacija.

Pakeitimas 156
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės kiekvieną mėnesį ne 
vėliau kaip po trijų mėnesių nuo išleidimo į 
laisvą apyvartą perduoda Komisijai 
produktų, išleistų į laisvą apyvartą taikant 
muitų tarifų lengvatas, kiekio ir vertės 
duomenis.

5. Valstybės narės kiekvieną mėnesį ne 
vėliau kaip po trijų mėnesių nuo išleidimo į 
laisvą apyvartą perduoda Komisijai 
produktų, išleistų į laisvą apyvartą taikant 
muitų tarifų lengvatas, kiekio ir vertės 
duomenis. Komisija Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje 
nurodo šiuos duomenis.

Or. es

Pakeitimas 157
Emilio Menéndez del Valle

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės kiekvieną mėnesį ne 
vėliau kaip po trijų mėnesių nuo išleidimo į 
laisvą apyvartą perduoda Komisijai 
produktų, išleistų į laisvą apyvartą taikant 
muitų tarifų lengvatas, kiekio ir vertės 

5. Valstybės narės kiekvieną mėnesį ne 
vėliau kaip po trijų mėnesių nuo išleidimo į 
laisvą apyvartą perduoda Komisijai 
produktų, išleistų į laisvą apyvartą taikant 
muitų tarifų lengvatas, kiekio ir vertės 
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duomenis. duomenis. Remadamasi šia informacija, 
Komisija Europos Parlamentui ir 
valstybėms narėms pateikia ketvirčio 
ataskaitą.

Or. es

Pakeitimas 158
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai, nurodyti 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 ir 22 straipsniuose, 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai, nurodyti 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19 ir 20 straipsniuose, 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą su 22 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 2 dalį priimtas deleguotasis teisės 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius po pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą teisės aktą 
Europos Parlamentas arba Taryba 
nepareiškia jam nepritarimo arba jeigu iki 
to laikotarpio pabaigos Europos 

4. Pagal 2 dalį priimtas deleguotasis teisės 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
šešis mėnesius po pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą teisės aktą 
Europos Parlamentas arba Taryba 
nepareiškia jam nepritarimo arba jeigu iki 
to laikotarpio pabaigos Europos 
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Parlamentas ir Taryba informuoja Komisiją 
neketinantys pareikšti nepritarimo. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Parlamentas ir Taryba informuoja Komisiją 
neketinantys pareikšti nepritarimo. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 160
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 2 dalį priimtas deleguotasis teisės 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius po pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą teisės aktą 
Europos Parlamentas arba Taryba 
nepareiškia jam nepritarimo arba jeigu iki 
to laikotarpio pabaigos Europos 
Parlamentas ir Taryba informuoja Komisiją 
neketinantys pareikšti nepritarimo. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem
mėnesiais.

4. Pagal 2 dalį priimtas deleguotasis teisės 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius po pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie tą teisės aktą 
Europos Parlamentas arba Taryba 
nepareiškia jam nepritarimo arba jeigu iki 
to laikotarpio pabaigos Europos 
Parlamentas ir Taryba informuoja Komisiją 
neketinantys pareikšti nepritarimo. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
keturiem mėnesiams.

Or. de

Pakeitimas 161
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji 
teisės aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, 
kol pagal 2 dalį nepareiškiama 
prieštaravimų. Europos Parlamentui ir 
Tarybai skirtame pranešime apie 

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji 
aktai įsigalioja praėjus dviem mėnesiams 
nuo pranešimo apie šiuos aktus Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir taikomi, kol 
pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. 
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deleguotąjį teisės aktą, priimtą pagal šį 
straipsnį, išdėstomos skubos procedūros 
taikymo priežastys.

Europos Parlamentui ir Tarybai skirtame 
pranešime apie deleguotąjį teisės aktą, 
priimtą pagal šį straipsnį, išdėstomos 
skubos procedūros taikymo priežastys.

Or. en

Pagrindimas

Norint išvengti painiavos ir siekiant užtikrinti aiškumą abiems šalims partnerėms ir Europos 
importuotojams deleguotasis aktas turėtų įsigalioti tik tuomet, kai jau aišku, kad jo neatmetė 
kuris nors iš bendrų teisės aktų leidėjų.

Pakeitimas 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu daroma nuoroda į šią straipsnio 
dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 
182/2011 8 straipsnis, kartu su 5 
straipsniu.

4. Jeigu daroma nuoroda į šią straipsnio 
dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 
182/2011 8 straipsnis, kartu su 4 
straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 163
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartą per dvejus metus Komisija Europos 
Parlamentui arba Tarybai pateikia sistemos 
poveikio ataskaitą, kurioje apžvelgiamas 
pastarųjų dvejų metų laikotarpis ir visos 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės 
priemonės.

1. Komisija Europos Parlamentui ir
Tarybai pateikia metinę šio reglamento 
įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiamas visos 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės 
priemonės, įskaitant įsipareigojimus, 
susijusius su prekybos kliūtimis, ir 
pristato statistinių duomenų santrauką bei 
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prekybos su lengvatomis 
besinaudojančiomis šalimis ir 
teritorijomis raidą.

2. Bendrųjų muitų tarifų lengvatų 
komitetas ir Europos Parlamentas 
apsvarsto sistemos poveikį remdamiesi šia 
ataskaita. Europos Parlamentas gali 
pakviesti Komisiją į atsakingo EP 
komiteto posėdį ir jame pristatyti ir 
paaiškinti visus su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusius klausimus.
3. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
ataskaitos pateikimo Bendrųjų muitų 
tarifų lengvatų komitetui ir Europos 
Parlamentui Komisija ataskaitą paskelbia 
viešai.

Or. es

Pagrindimas

Svarbu reglamente aiškiai apibrėžti įpareigojimus teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pakeitimas 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši sistema taikoma aštuonerius metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 165
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė
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Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-1a 02 0208 90 70 Varlių kojelės NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-1a 02 Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gaminti varlių kojelių gaminius yra žiauru ir gėdinga, todėl jiems nebeturėtų būti taikomas 
nedidelės rizikos gaminių statusas, o tuo pačiu ir netarifinių prekių statusas.

Pakeitimas 166
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-1a 02 0208 90 70 Varlių kojelės NR
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Parlamento pakeitimas
Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas Didesnės 

rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-1a 02 0208 90 70 Varlių kojelės R

Or. en

Pagrindimas

Gaminti varlių kojelių gaminius yra žiauru ir gėdinga, todėl jiems nebeturėtų būti taikomas 
nedidelės rizikos gaminių statusas, o tuo pačiu ir netarifinių prekių statusas.

Pakeitimas 167
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

R-1b 03 ex 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0301 10 90 subpozicijoje

R

R-2a 06 ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0604 91 40 subpozicijoje

R

R-6a 29 ex 2905
Alifatiniai alkoholiai ir jų 
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba 
nitrozinti dariniai, išskyrus 

R
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produktus, klasifikuojamus 
2905 45 00, 2905 43 00 ir 2905 44 
subpozicijose

R-11b 62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertus R

R-12a 64 64 skirsnis Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; 
tokių dirbinių dalys R

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-1b 03 ex 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0301 10 
90, 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 ir 0307 59 10 
subpozicijose

R

R-2a 06 ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0604 91 
40, 0602 10 90 ir 0603 11 00 
subpozicijose

R

R-6a 29 ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų 
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba 
nitrozinti dariniai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
2905 11 00, 2905 43 00 ir 2905 44 
subpozicijose

R

R-11b 62 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertus, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
6212 10 90 subpozicijoje

R

R-12a 64 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; 
tokių dirbinių dalys, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 6403 99 
96 ir 6403 99 98 subpozicijose.

R

Or. en

Pakeitimas 168
Paweł Zalewski
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Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

ex 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0301 10 90 subpozicijoje

R
R-1b 03

0301 10 90 Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys NR

ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0604 91 40 subpozicijoje

R
R-2a 06

0604 91 40 Spygliuočių šakos, gyvos NR

ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų 
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba 
nitrozinti dariniai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
2905 45 00, 2905 43 00 ir 2905 44 
subpozicijose

R
R-6a 29

29054500 Glicerolis NR

R-11b 62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertus R

R-12a 64 64 skirsnis Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; 
tokių dirbinių dalys

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai
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R-1b 03 ex 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0301 10 
90, 0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 
80 ir 0307 59 10 subpozicijose

R

0301 10 90 Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys NR

R-2a 06 ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0604 91 
40 subpozicijoje, ir išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0602 10 90 ir 0603 11 00 
subpozicijose.

R

0604 91 40 Spygliuočių šakos, gyvos NR

ex 2905
Alifatiniai alkoholiai ir jų 
halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba 
nitrozinti dariniai, išskyrus 

R

produktus, klasifikuojamus 
2905 45 00, 2505 11 00, 2905 43 00 
ir 2905 44 subpozicijose

R-6a 29

29054500 Glicerolis NR

R-11b 62 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertus, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
6212 10 90 subpozicijoje.

R

R-12a 64 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; 
tokių dirbinių dalys, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 6403 99 
96 ir 6403 99 98 subpozicijose.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimas atskleidė, kad BLS reglamente neišnaudojama galimybė padidinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių eksporto galimybes sumažinant tiesioginę BLS ir VIG 
lengvatomis besinaudojančių šalių konkurenciją svarbiausių mažiausiai išsivysčiusių šalių 
produktų eksporto į ES srityje. Pakeitime siūloma iš V priedo išbraukti pirmąsias 10 tarifų 
eilučių, taikomų eksportui iš VIG lengvatomis besinaudojančių šalių, kurioms taikomų 
lengvatų riba (BLS ir VIG) yra mažesnė nei 6 % (manoma, kad didelėms vertėms numatyta 
lengvatų riba suteikia pakankamai konkurencinių privalumų VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims). Taip siekiama nustayti tuos VIG eksporto sektorius, kurie stipriai 
konkuruoja su BLS lengvatomis besinaudojančiomis šalimis.
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Pakeitimas 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

ex 3 skirsnis
Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti 
vandens bestuburiai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 0301 10 90 subpozicijoje

R
R-1b 03

0301 10 90 Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys NR

ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0604 91 40 
subpozicijoje

R
R-2a 06

0604 91 40 Spygliuočių šakos, gyvos NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

ex 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti 
vandens bestuburiai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 0301 10 90 subpozicijoje, 
ir išskyrus produktus, klasifikuojamus 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 ir 
0307 59 10 subpozicijose.

R
R-1b 03

0301 10 90 Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys NR

R-2a 06 ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0604 91 40 
subpozicijoje, ir išskyrus produktus, 

R
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klasifikuojamus 0602 10 90 ir 
0603 11 00 subpozicijose.

0604 91 40 Spygliuočių šakos, gyvos NR

Or. en

Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values,
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Pakeitimas 170
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

R-2a 06 ex 6 
skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0604 91 40 subpozicijoje

R

R-4b 18 18 skirsnis Kakava ir gaminiai iš kakavos R

R-4c 24 24 skirsnis Tabakas ir perdirbti tabako 
pakaitalai R

R-6a 38 ex 39 
skirsnis

Plastikai ir jų dirbiniai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 3901, 
3902, 3903 ir 3904 pozicijose, 3906 
10 00, 3907 10 00, 3907 60 ir 3907 
99 subpozicijose, 3908 ir 3920 

NR
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pozicijose bei ex 3921 90 10 ir 
3923 21 00 subpozicijose

R-11a 52 52 skirsnis Vilnamedis R

R-11b 61
61 skirsnis Megzti arba nerti drabužiai ir jų 

priedai R

S-16 85 ex 85 
skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų 
dalys; garso įrašymo ir atkūrimo 
aparatai, televizijos vaizdo ir garso 
įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių 
dirbinių dalys ir reikmenys, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 
8519 89 11–8519 89 19 
subpozicijose, 8521, 8525 ir 8527 
pozicijose, 8528 49, 8528 59 ir 
8528 69–8528 72 subpozicijose, 
8529 pozicijoje ir 8540 11 ir 
8540 12 subpozicijose

NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas Didesnės rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

ex 6 skirsnis Augantys medžiai ir kiti augalai; 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir 
dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 0603 12 00 ir 
0604 91 40 subpozicijose

RR-2a 06

0603 12 00 Gyvi skinti gvazdikai ir žiedpumpuriai, 
skirti puokštėms ir kitiems 
dekoratyviniams tikslams

NR

ex 18 skirsnis Kakava ir gaminiai iš kakavos, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 18040000 
subpozicijoje

RR-4b 18

18040000 Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus NR

ex 24 skirsnis Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, 
išskyrus produktus, klasifikuojamus 
24011060 subpozicijoje

RR-4c 24

24011060 Saulėje vytintas Oriental tabakas, iš NR
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kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos

R-6a 38 ex 39 skirsnis Plastikai ir jų dirbiniai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 3901, 3902, 
3903 ir 3904 pozicijose, 3906 10 00, 3907 
10 00, 3907 60 80 ir 3907 99 
subpozicijose, 3908 ir 3920 pozicijose bei 
ex 3921 90 10 ir 3923 21 00 subpozicijose

NR

ex 52 skirsnis Vilnamedis, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 5205 12 00 subpozicijoje

RR-11a 52

5205 12 00 Viengijai medvilnės verpalai iš 
nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje 
medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % 
masės ir kurių ilginis tankis mažesnis 
kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis 
kaip 232,56 decitekso, o metrinis numeris 
didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 
43 (išskyrus siuvimo siūlus ir verpalus, 
skirtus mažmeninei prekybai)

NR

ex 61 skirsnis Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai, 
išskyrus produktus, klasifikuojamus 
6107 11 00, 6108 21 00 ir 
6108 22 00 subpozicijose

R

6107 11 00 Megztos arba nertos medvilninės vyriškos 
ar berniukų apatinės kelnės ir trumpikės

NR

6108 21 00 Megztos arba nertos medvilninės 
moteriškos ar mergaičių apatinės kelnės 
ir kelnaitės 

NR

R-11b 61

6108 22 00 Megztos arba nertos dirbtinio pluošto 
moteriškos ar mergaičių apatinės kelnės 
ir kelnaitės

NR

S-16 85 ex 85 skirsnis Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; 
garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, 
televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir 
atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir 
reikmenys, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 8516 50 00, 8517 69 39, 
8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 
8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 
8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19 
subpozicijose, 8521 10, 8525 ir 8527 
pozicijose, 8528 49, 8528 59 ir 8528 69–
8528 72 subpozicijose, 8529 pozicijoje ir 
8540 11 ir 8540 12 subpozicijose

NR

Or. en

Pagrindimas

Galima padidinti produktų aprėptį tiek įvairovės, tiek išsamumo požiūriu. Tai padėtų 
padidinti besivystančioms šalims prieinamų lengvatų plėtros potencialą ir vertę. Šie produktai 
specialiai pasirinkti siekiant išvengti neigiamo poveikio mažiausiai išsivysčiusių šalių ir ES 
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pramonei.

Pakeitimas 171
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

S-2b 07 08 0802 50 00
Pistacijos, šviežios arba džiovintos, su 
kevalais arba be kevalų, išgliaudytos arba 
neišgliaudytos

NR

S-2b 07 08 0802 90 50
Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su 
kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba 
neišgliaudyti

NR

S-2b 07 08 0805 40 00 Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, 
švieži arba džiovinti NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

S-2b 07 08 0802 50 00
Pistacijos, šviežios arba džiovintos, su 
kevalais arba be kevalų, išgliaudytos arba 
neišgliaudytos

R

S-2b 07 08 0802 90 50
Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su 
kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba 
neišgliaudyti

R

S-2b 07 08 0805 40 00 Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, 
švieži arba džiovinti R
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas bus naudingas Graikijos, Kipro, Italijos ir Ispanijos gamintojams. Iš 
dabartinių BLS šalių poveikis būtų daromas Kinijai ir Iranui.

Pakeitimas 172
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

S-2c 09 09 0901 12 00 Kava, neskrudinta, be kofeino R

S-2c 09 09 0901 21 00 Kava, skrudinta, su kofeinu R

S-2c 09 09 0901 22 00 Kava, skrudinta, be kofeino R

S-2c 09 09 0901 90 90 Kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį 
kavos R

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

S-2c 09 09 0901 12 00 Kava, neskrudinta, be kofeino NR

S-2c 09 09 0901 21 00 Kava, skrudinta, su kofeinu NR

S-2c 09 09 0901 22 00 Kava, skrudinta, be kofeino NR
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S-2c 09 09 0901 90 90 Kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį 
kavos NR

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteiktų galimybę gauti daugiau papildomos naudos kavą perdirbant svarbiose 
gamybos šalyse, užuot ją perdirbus Europoje.

Pakeitimas 173
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorij
ai 
priskiria
mi / 
nepriskir
iami 
produkta
i

R-4b 18 18 skirsnis Kakava ir gaminiai iš kakavos R

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

ex 18 skirsnis
Kakava ir gaminiai iš kakavos, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
1804 00 00 subpozicijoje

R
R-4b 18

1804 00 00 Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus NR

Or. en
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Pakeitimas 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorij
ai 
priskiria
mi / 
nepriskir
iami 
produkta
i

ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, 
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, 
išskyrus produktus, klasifikuojamus 
2905 45 00, 2905 43 00 ir 2905 44 
subpozicijose

R
R-6a 29

2905 45 00 Glicerolis NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-6a 29 ex 2905 Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, 
sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, R

išskyrus produktus, klasifikuojamus 
2905 45 00, 2505 11 00, 2905 43 00 ir 
2905 44 subpozicijose

2905 45 00 Glicerolis NR

Or. en
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Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Pakeitimas 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorij
ai 
priskiria
mi / 
nepriskir
iami 
produkta
i

R-11b 62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba 
nertus R

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-11b 62 62 skirsnis
Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba 
nertus, išskyrus produktus, klasifikuojamus 
6212 10 90 subpozicijoje.

R

Or. en
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Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Pakeitimas 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorij
ai 
priskiria
mi / 
nepriskir
iami 
produkta
i

R-12a 64 64 skirsnis Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių 
dirbinių dalys R

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

R-12a 64 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių 
dirbinių dalys, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 6403 99 96 ir 
6403 99 98 subpozicijose

R

Or. en
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Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Pakeitimas 177
Keith Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

S-16 84 ex 84 skirsnis Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir 
mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 8401 10 00 ir 
8407 21 10 subpozicijose

NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

S-16 Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie produktai iš tikrųjų yra labai didelės rizikos.
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Pakeitimas 178
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

S-16 84 ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir 
mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 8401 10 00 ir 
8407 21 10 subpozicijose

NR

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

Didesnės 
rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami 
/ 
nepriskiria
mi 
produktai

S-16 84 ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir 
mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 8401 10 00 ir 
8407 21 10 subpozicijose

R

Or. en

Pagrindimas

Šie produktai iš tikrųjų yra labai didelės rizikos.

Pakeitimas 179
Laima Liucija Andrikienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo naujas tekstas

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

KN kodas Aprašymas

Didesnės rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

280519 Šarminiai metalai arba šarminių žemių metalai, išskyrus natrį ir kalcį NR

280530 Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, tarpusavyje sumaišyti arba 
nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti NR

281820 Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį korundą) NR

780199 Neapdorotas švinas, išskyrus rafinuotą, nenurodytas 78.01 pozicijoje NR

810194 Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto 
sukepinimo būdu NR

810411 Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 
99,8 % masės NR

810419 Neapdorotas magnis (išskyrus poziciją 810411) NR

810720 Neapdorotas kadmis; milteliai NR

810820 Neapdorotas titanas; milteliai NR

810830 Titano atliekos ir laužas NR

(Pridėtini produktai. Lentelėje nurodyta, kaip jie bus pateikti priede, kai bus pridėti.)

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ekonomiškai konkurencingesnėms šalims sistema netaikoma, esama 
tam tikrų galimybių aprėpti daugiau produktų, kad padidėtų šios sistemos plėtojimo 
galimybės. Žinoma, kad didinant produktų aprėptį reikia, jog jie turėtų didelę vertę šalims, 
kurios išlieka sistemoje, ir kartu reikia stengtis nepakenkti mažiausiai išsivysčiusioms šalims 
ir ES pramonei.

Pakeitimas 180
Robert Sturdy

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo naujas tekstas
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Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

KN kodas Aprašymas

Didesnės rizikos 
produktų 
kategorijai 
priskiriami / 
nepriskiriami 
produktai

020422 Avienos dalys su kaulais, šviežios ar atšaldytos NR

020423 Aviena (išskyrus ėrieną), šviežia arba atšaldyta, be kaulų NR

020430 Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, sušaldytos NR

020442 Avienos dalys su kaulais, sušaldytos NR

020443 Avienos dalys be kaulų, sušaldytos NR

081120

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai, ilgavaisės gervuogės, juodieji, 
baltieji ar raudonieji serbentai ir agrastai, nevirti arba virti garuose ar 
vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų 
saldiklių

NR

100190 Kviečiai, išskyrus šiurkščiojo kviečio kietąjį porūšį; kviečių ir rugių 
mišinys NR

100300 Miežiai NR

100700 Grūdinis sorgas NR

110819 Krakmolai (išskyrus 110811-110814 pozicijas) NR

160239 01.05 pozicijos paukštienos produktų gaminiai ar konservai (išskyrus 
kalakutieną ir Gallus domesticus rūšies vištas) NR

230310 Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, granuliuotos arba 
negranuliuotos NR

280519 Šarminiai metalai arba šarminių žemių metalai, išskyrus natrį ir kalcį NR

280530 Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, tarpusavyje sumaišyti arba 
nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti NR

281820 Aliuminio oksidas (išskyrus dirbtinį korundą) NR

310221 Amonio sulfatas NR

310240 Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis 
medžiagomis, kurios nėra trąšos NR

310250 Natrio nitratas NR

310260 Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai NR

320120 Akacijų ekstraktas NR

510531 Kašmyro ožkų švelniavilniai plaukai, iškaršti ar šukuoti NR

780199 neapdorotas švinas, išskyrus rafinuotą, nenurodytas 78.01 pozicijoje NR

810194 Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto NR
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sukepinimo būdu

810411 Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 
99,8 % masės NR

810419 Neapdorotas magnis (išskyrus poziciją 810411) NR

810720 Neapdorotas kadmis; milteliai NR

810820 Neapdorotas titanas; milteliai NR

810830 Titano atliekos ir laužas NR

(Pridėtini produktai. Lentelėje nurodyta, kaip jie bus pateikti priede, kai bus pridėti.)

Or. en

Pagrindimas

Galima padidinti produktų aprėptį tiek įvairovės, tiek išsamumo požiūriu. Tai padėtų 
padidinti besivystančioms šalims prieinamų lengvatų plėtros potencialą ir vertę. Šie produktai 
specialiai pasirinkti siekiant išvengti neigiamo poveikio mažiausiai išsivysčiusių šalių ir ES 
pramonei.

Pakeitimas 181
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8 straipsnio nuostatos taikomos, kai 8 
straipsnio 1 dalyje minima procentinė dalis 
viršija 17,5 %.

1. 8 straipsnio nuostatos taikomos, kai 8 
straipsnio 1 dalyje minima procentinė dalis 
viršija 15 %.

Or. en

Pakeitimas 182
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
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dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. es

Pagrindimas

Šiems produktams taikoma gradacijos riba turėtų būti sumažinta iki 10%, nes siūloma riba 
(14.5%) yra per aukšta ir gali kelti grėsmę ES pramonei. Tekstilės pramonė yra vienas iš 
pirmųjų gamybos sektorių, kuriuos plėtos besivystančios šalys. Tai reiškia, kad produktai į ES 
importuojami iš daugelio šalių tuo pačiu metu ir tai daro didelį spaudimą mūsų tekstilės 
pramonei.

Pakeitimas 183
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. en

Pakeitimas 184
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. en
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Pakeitimas 185
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
12,5 %.

Or. en

Pakeitimas 186
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tekstilės sektoriaus, kaip mažiausiai išsivysčiusių šalių pirmojo žingsnio, 
svarbą, ir į poveikį tekstilės sektoriui, kaip nurodyta pagal VI priede numatytą ribą, 11(a) ir 
11(b) skyriams galima būtų numatyti žemesnę gradacijos ribą.

Pakeitimas 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. it

Pakeitimas 188
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tekstilės sektoriaus, kaip mažiausiai išsivysčiusių šalių vystymosi pirmojo 
žingsnio, svarbą, ir į poveikį tekstilės sektoriui, kaip nurodyta pagal VI priede numatytą ribą, 
11(a) ir 11(b) skyriams galima būtų numatyti žemesnę gradacijos ribą.

Pakeitimas 189
Emilio Menéndez del Valle

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.
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Or. es

Pakeitimas 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
14,5 %.

2. 8 straipsnio nuostatos taikomos BLS 
11(a) ir 11(b) skyriams, kai 8 straipsnio 1 
dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Or. en

Pagrindimas

Išnagrinėjus VI priede numatytos ribos poveikį tekstilės sektoriui ir atsižvelgiant į strateginio 
sektoriaus, kaip mažiausiai išsivysčiusių šalių vystymosi pirmojo žingsnio, svarbą, siūlome 
11(a) ir 11(b) skyriams taikomą gradacijos ribą sumažinti iki 10%.

Pakeitimas 191
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III skyriaus taikymo sąlygos 4 straipsnio ir III skyriaus taikymo sąlygos

Or. en

Pagrindimas

Jeigu pažeidžiamos šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas gaunančios šalys nesinaudoja 
BLS+ lengvatomis, šioms šalims turėtų būti sudaromos sąlygos naudotis bendromis 
lengvatomis.
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Pakeitimas 192
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant III skyrių pažeidžiama šalis 
reiškia šalį:

1. Taikant 4 straipsnį ir III skyrių 
pažeidžiama šalis reiškia šalį:

Or. en

Pagrindimas

Pažeidžiamos šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas gaunančios šalys turėtų galėti naudotis 
bendromis lengvatomis, jeigu šios šalys nesinaudoja BLS+ lengvatomis.

Pakeitimas 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. en

Pakeitimas 194
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. es

Pagrindimas

Pažeidžiamumo ribinę vertę padidinti iki 2% nepgarįsta. Tai pernelyg daug ir tai gali sukelti 
neigiamas pasekmes konkuruojančioms mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir galų gale 
Europos pramonei.

Pakeitimas 195
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. en

Pakeitimas 196
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų b) kurios IX priede išvardytų produktų 
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importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Importo dalies kriterijus turi likti 1% ir nepakilti iki 2%. Komisijos siūloma 2% ribinė vertė 
sudarytų sąlygas jau konkurencingoms šalims naudotis BLS+, taip trukdant gauti naudos 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas 197
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. en

Pakeitimas 198
Emilio Menéndez del Valle

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
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apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį. apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. es

Pakeitimas 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 punkto papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 2 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

b) kurios IX priede išvardytų produktų 
importas į Europos Sąjungą sudaro mažiau 
kaip 1 % bendro II priede išvardytų šalių 
kilmės produktų, išvardytų IX priede, 
importo į Europos Sąjungą vertės, 
apskaičiuojant trejų metų iš eilės vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Importo dalies kriterijus turi likti 1% ir nepakilti iki 2%, kaip siūlo Komisija. Ši 2% ribinė 
vertė sudarytų sąlygas jau konkurencingoms šalims naudotis BLS+, taip trukdant gauti 
naudos mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Pakeitimas 200
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo A dalies 15 a ir 15 b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a. Sutartis dėl branduolinio ginklo 
neplatinimo (1968)
15b. Tarptautinio baudžiamojo teismo 
Romos statutas (1998)

Or. en



AM\889586LT.doc 109/114 PE480.597v01-00

LT

Pakeitimas 201
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-1b 03 3 skirsnis Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens 
bestuburiai

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-1b 03 3 skirsnis
Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens 
bestuburiai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 0306 13 50 subpozicijoje

Or. en

Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
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The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Pakeitimas 203
Vital Moreira

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-1b 03 3 skirsnis Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai 

R-4c 24 24 skirsnis Tabakas ir perdirbti tabako 
pakaitalai

61 61 skirsnis Megzti arba nerti drabužiai ir jų 
priedai

62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertusR-11b

63 63 skirsnis
Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; 
rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti 
tekstilės dirbiniai; skudurai

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-1b 03 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0306 13 50 subpozicijoje

R-4c 24 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako 
pakaitalai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 
2401 20 35 subpozicijoje

61 61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų 
priedai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99 subpozicijose

R-11b

62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertus, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
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6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00 subpozicijose

63 63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; 
rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti 
tekstilės dirbiniai; Skudurai, 
išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 6302 21 00, 
6302 31 00, 
6302 60 00 subpozicijose

Or. en

Pakeitimas 204
Paweł Zalewski

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-1b 03 3 skirsnis Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai 

R-4c 24 24 skirsnis Tabakas ir perdirbti tabako 
pakaitalai

61 61 skirsnis Megzti arba nerti drabužiai ir jų 
priedai

R-11b
62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 

megztus arba nertus

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-1b 03 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir 
kiti vandens bestuburiai, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
0306 13 50 subpozicijoje

R-4c 24 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako 
pakaitalai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 
2401 20 35 subpozicijoje

R-11b 61 61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų 
priedai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99 subpozicijose
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62 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 
megztus arba nertus, išskyrus 
produktus, klasifikuojamus 
6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00 subpozicijose

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimas atskleidė, kad BLS reglamente neišnaudojama galimybė padidinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių eksporto galimybes sumažinant tiesioginę BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių naujų galimų šalių (būtent Filipinų ir Pakistano) ir VIG lengvatomis 
besinaudojančių šalių konkurenciją. Pakeitime siūloma iš IX priedo išbraukti pirmas 10 tarifų 
eilučių, taikomų eksportui iš VIG lengvatomis besinaudojančių šalių, kurios tiesiogiai 
konkuruoja su BLS+ lengvatomis besinaudojančiomis galimomis naujomis šalimis. Šio 
veiksmo tikslas – nustayti tuos VIG eksporto sektorius, kurie stipriai konkuruoja su BLS+ 
lengvatomis besinaudojančiomis naujomis šalimis.

Pakeitimas 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-4c 24 24 skirsnis Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

Parlamento pakeitimas
Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

R-4c 24 24 skirsnis
Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, 
išskyrus produktus, klasifikuojamus 
2401 20 35 subpozicijoje

Or. en

Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
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lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Pakeitimas 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

61 61 skirsnis Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

62 62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba 
nertusR-11b

63 63 skirsnis Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti 
drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

Parlamento pakeitimas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

61

61 skirsnis Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai, 
išskyrus produktus, klasifikuojamus 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99 subpozicijose

62

62 skirsnis Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba 
nertus, išskyrus produktus, klasifikuojamus 
6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00 subpozicijose

R-11b

63

63 skirsnis Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti 
drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; 
Skudurai, išskyrus produktus, 
klasifikuojamus 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00 subpozicijose

Or. en

Pagrindimas

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more
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lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Pakeitimas 207
Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo lentelė
Komisijos siūlomas tekstas

Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

S-16 84 84 skirsnis Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir 
mechaniniai įrenginiai bei jų dalys

Parlamento pakeitimas
Skyrius Skirsnis KN kodas Aprašymas

S-16 Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

BLS+ priemonė neturėtų skatinti branduolinės pramonės perkėlimo į besivystančias šalis.


