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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotų 
įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo iš dalies keičiami tam tikri su bendra 
prekybos politika susiję reglamentai
(COM(2011) 0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0349),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0162/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamosios dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2008 m. liepos 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. 
gruodžio 31 d., iš dalies keičiantis 
Reglamentus (EB) Nr. 552/97, 
Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus 
(EB) Nr. 1100/2006 ir Nr. 964/2007

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

BLS reglamento derinimas su naująja įgyvendinimo tvarka ir deleguotaisiais aktais buvo 
vykdomas rengiant abu Komisijos bendruosius prekybos (Omnibus) pasiūlymus. Omnibus I 
ataskaitoje pasiūlyta daug pakeitimų, kuriais siūlomi įgyvendinimo aktai keičiami 
deleguotaisiais aktais remiantis 2011 m. pavasarį atlikta Scholzo ataskaita. Todėl abu 
pranešėjai dėl racionalumo susitarė visus pakeitimus, susijusius su BLS reglamento derinimu 
prie naujosios komitologijos tvarkos, palikti Omnibus I ataskaitoje. Dėl šios priežasties 
atitinkama dalis turi būti išbraukta iš Omnibus II.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamosios dalies dešimta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, 
nustatantis išskirtines prekybos 
priemones, skirtas Europos Sąjungos 
stabilizavimo ir asocijavimo procese 
dalyvaujančioms arba su juo susijusioms 
šalims ir teritorijoms

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 1 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 3030/93
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„Kadangi, siekiant užtikrinti tinkamą tam 
tikrų tekstilės gaminių importo valdymo 
sistemos veikimą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus dėl šio reglamento priedų 
pakeitimų, dėl papildomų importo 
galimybių suteikimo, kiekybinių normų 
nustatymo ar pakeitimo, apsaugos 
priemonių nustatymo ir priežiūros 
sistemos sukūrimo laikantis šiame 
reglamente nustatytų sąlygų. Labai 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat su ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose;“

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 1 skirsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 3030/93
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento 2 straipsnio 6 dalyje, 
6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnyje, 
10 straipsnio 13 dalyje, 10a straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
15 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 19 straipsnyje, 
IV priedo 4 straipsnio 3 dalyje ir 
VII priedo 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 1 ir 
3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. Šio reglamento 2 straipsnio 6 dalyje, 
6 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnyje, 
10 straipsnio 13 dalyje, 10a straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 
15 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 19 straipsnyje, 
IV priedo 4 straipsnio 3 dalyje ir 
VII priedo 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 1 ir 
3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo ...*. Ne 
vėliau kaip prieš devynis mėnesius iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų delegavimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
––––––––––––––––
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena.

Or. en

Pagrindimas

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 517/94
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„Kadangi, siekiant užtikrinti tinkamą tam 
tikrų tekstilės gaminių, kuriems 
netaikomos dvišalės sutartys, protokolai 
ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios 
Sąjungos importo taisyklės, importo 
valdymo sistemos veikimą, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl šio 
reglamento priedų pakeitimų, dėl importo 
taisyklių pakeitimo ir apsaugos bei 
priežiūros priemonių taikymo laikantis 
šiame reglamente nustatytų sąlygų. Labai
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat su ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose;“

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 2 skirsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 517/94
25 a straipsnio 2 dalis



PE478.654v01-00 10/27 PR\888251LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 
2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13, 16 ir 
28 straipsniuose nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius teisės aktus
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

2. 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 
2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13, 16 ir 
28 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo … Ne vėliau kaip prieš 
devynis mėnesius iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų delegavimo.
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
–––––––––––––––

* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 953/2003
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(11a) Siekiant papildyti produktų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kad 
būtų iš dalies pakeisti šio reglamento 
priedai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
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deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose.“

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 3 skirsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 953/2003
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo …*. Ne vėliau kaip prieš 
devynis mėnesius iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų delegavimo. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
–––––––––––––––––
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 4 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 673/2005
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 7 konstatuojamoji dalis keičiama taip:
„(7) Siekiant padaryti būtinus šiame 
reglamente numatytų priemonių 
pakeitimus, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus dėl šio reglamento I ir II priedų 
dalinio keitimo. Labai svarbu, kad 
atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose.“

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 4 skirsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 673/2005
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius teisės aktus

2. 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui



PR\888251LT.doc 13/27 PE478.654v01-00

LT

Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

nuo …*. Ne vėliau kaip prieš devynis 
mėnesius iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų delegavimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
_____________
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 5 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1342/2007
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(10a) Siekiant užtikrinti veiksmingą 
apribojimų, taikomų tam tikrų plieno 
gaminių importui, administravimą, 
taikant koregavimus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus dėl šio reglamento V  priedo 
dalinio keitimo. Labai svarbu, kad 
atlikdama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
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nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose.“

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 5 skirsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1342/2007
31 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 
12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. 5 straipsnyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 
12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui
nuo …*. Ne vėliau kaip prieš devynis 
mėnesius iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų delegavimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

______________
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena. 

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 6 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(16a) Siekiant atlikti prekybos 
produktais, kurie pagaminti tam tikrose 
AKR grupės valstybėse, tvarkos techninius 
pakeitimus, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti 
aktus dėl šio reglamento I priedo dalinio 
keitimo, kad būtų galima įrašyti ar 
išbraukti regionus ar šalis ir kad būtų 
galima atlikti II priedo techninius 
pakeitimus, kurie turi būti atlikti taikant 
tą priedą. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose.“

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 6 skirsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Komisija pagal 24a straipsnį 
deleguotaisiais aktais iš dalies keičia
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I priedą ir jį papildo susitarimo su
Sąjunga derybas baigusių AKR 
valstybių grupei priklausančių regionų 
ir valstybių ir tų regionų arba valstybių, 
bent jau atitinkančių 1994 m. GATT 
XXIV straipsnio reikalavimus, 
pavadinimais.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl Omnibus I nustatoma deleguotųjų aktų, pagal kuriuos numatomos 
priemonės, priimtos laikantis 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos, priėmimo tvarka ir 
procedūrinis straipsnis dėl delegavimo. Komisijos pasiūlymo dėl Omnibus II 4 straipsnio 
4 dalyje ir 23 straipsnyje nustatomi deleguotieji aktai pateikiant nuorodą į Omnibus I. Abu 
pranešėjai dėl racionalumo susitarė visas nuostatas, susijusias su Reglamento 1528/2007 
derinimu prie naujosios deleguotųjų aktų tvarkos, palikti Omnibus II ataskaitoje priimant 14, 
15, 16, 17 ir 18 pakeitimus ir išbraukiant atitinkamas nuostatas iš Omnibus I.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 6 skirsnio -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
2 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė 
pakeičiama taip:

„3. Tas regionas arba valstybė lieka 
I priede pateiktame sąraše, jei Komisija 
pagal 24a straipsnį deleguotuoju aktu iš 
dalies nekeičia I priedo ir iš jo 
neišbraukia to regiono arba valstybės, 
ypač tais atvejais, kai:“

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 6 skirsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
[įterpti straipsnio (-ių), kuriuo (-iais) 
nustatoma deleguotųjų teisės aktų 
priėmimo procedūra, numerį (-ius), šiuo 
metu tai pasiūlymo COM(2011) 82 
galutinis 24a–24c straipsniai] straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl 
techninių II priedo pakeitimų, būtinų 
taikant tą priedą.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
24a straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl techninių II priedo pakeitimų, būtinų 
taikant tą priedą.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 6 skirsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
[įterpti straipsnio (-ių), kuriuo (-iais) 
nustatoma deleguotųjų teisės aktų 
priėmimo procedūra, numerį (-ius), šiuo 
metu tai pasiūlymo 
COM(2011) 82 galutinis 24a–
24c straipsniai] straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl techninių 
5 straipsnio ir 8–22 straipsnių pakeitimų,
kurių gali prireikti dėl šio reglamento ir su 
I priede išvardytais regionais ir 
valstybėmis pasirašytų laikinai taikomų ar 
sudarytų pagal Sutarties 218 straipsnį 
susitarimų skirtumų.“ 

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl
5 ir 8–22 straipsnių techninių pakeitimų,
kurie gali būti reikalingi dėl skirtumų tarp
šio reglamento ir pasirašytų laikinai 
taikomų ar sudarytų pagal Sutarties 
218 straipsnį su I priede išvardytais 
regionais ir valstybėmis susitarimų.

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 6 skirsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiamas šis straipsnis:
„24a straipsnis
Delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis. 
2. 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 4 straipsnio 
4 dalyje ir 23 straipsnyje nurodyti 
įgaliojimai Komisijai suteikiami 5 metų 
laikotarpiui nuo …*. Ne vėliau kaip prieš 
devynis mėnesius iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų delegavimo. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
3. Europos Parlamentas ar Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 2 straipsnio 
2 ir 3 dalyse, 4 straipsnio 4 dalyje ir 
23 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
delegavimą. Priėmus sprendimą dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojantiems 
deleguotiesiems aktams. 
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4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
5. Pagal 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, 
4 straipsnio 4 dalį ir 23 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nepareikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.“
_____________
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena. 

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 7 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 55/2008
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(12a) Kad būtų galima patikslinti šį 
reglamentą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti 
aktus dėl pakeitimų, būtinų atsižvelgiant į 
muitinės kodeksų pakeitimus arba 
siekiant sudaryti susitarimus su Moldova. 
Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
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kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose.“

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 7 skirsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 55/2008
8 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo …*. Ne vėliau kaip prieš 
devynis mėnesius iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų delegavimo. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
_______________
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena. 

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 8 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirsnis išbrauktas

Or. enPagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 9 skirsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1340/2008
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(9a) Siekiant užtikrinti veiksmingą tam 
tikrų apribojimų administravimą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kad 
būtų iš dalies pakeistas V priedas. Labai 
svarbu, kad atlikdama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat su ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti esamus dokumentus. Komisija 
taip pat turėtų kviestis Parlamento 
ekspertus dalyvauti tuose susitikimuose.“
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Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 9 skirsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1340/2008
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius teisės aktus
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

2. 5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui
nuo …*. Ne vėliau kaip prieš devynis 
mėnesius iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų delegavimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
_____________
* OL: prašom įrašyti datą: šio reglamento 
įsigaliojimo diena.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo 10 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirsnis išbrauktas

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

A. KONTEKSTAS

Šiuo pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami tam 
tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai, susiję su įgaliojimų priimti 
deleguotuosius aktus dėl tam tikrų priemonių suteikimu (II bendrasis prekybos pasiūlymas, 
Omnibus II), siekiama suderinti 10 reglamentų prekybos politikos srityje su naujosiomis 
pirminės teisė nuostatomis pagal Lisabonos sutartį. Konkrečiau, juo siekiama suderinti 
reglamentus su 290 straipsnio nuostatomis, pagal kurias deleguotieji aktai pirmą kartą 
įtraukiami į Europos Sąjungos teisę. Pagal šį straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė 
Komisijai deleguoti įgaliojimą priimti visuotinai taikomus įstatymo galios neturinčius teisės 
aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto 
nuostatos. Teisės aktų leidėjui paliekama teisė bet kuriuo momentu atšaukti įgaliojimus ir 
priimti atitinkamą sprendimą savarankiškai. Be to, teisės aktų leidėjas gali vetuoti bet kokį 
deleguotuoju aktu priimtą sprendimą. Pakanka, kad Taryba arba Parlamentas pateiktų 
prieštaravimą dėl Komisijos siūlomo deleguotojo akto projekto. 

Šis Komisijos pasiūlymas pridedamas prie pirmojo Komisijos pateikto prekybos politikos 
pasiūlymo. Tuo pasiūlymu (COM(2011) 0082, I bendrasis prekybos pasiūlymas, Omnibus I) 
iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl procedūrų, 
kuriose Taryba dalyvavo sprendimų priėmime ir kurios nebuvo grindžiamos 1999 m. birželio 
28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką. Jame siūloma, kad tokios procedūros būtų pakeistos į 
procedūras, pagal kurias priimami deleguotieji aktai pagal Sutarties 290 straipsnį arba 
įgyvendinimo aktai pagal Sutarties 291 straipsnį.

II bendrajame prekybos pasiūlyme persvarstomos visos likusios sprendimų priėmimo 
procedūros, sutinkamos prekybos politikos teisės aktuose, siekiant jas, jei taikytina, suderinti 
su deleguotųjų aktų priėmimo tvarka, nustatyta 290 straipsnyje. Iš esmės tai sprendimų 
priėmimo procedūros, grindžiamos Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Komisija siūlo, kad tam 
tikros procedūros būtų pakeistos į deleguotųjų aktų priėmimo procedūras.

B. PRANEŠIMAS

1. Dviejų reglamentų išbraukimas iš Komisijos pasiūlymo

Pranešėjas siūlo iš Komisijos pasiūlymo išbraukti šiuos du reglamentus:

 2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų 
lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš 
dalies keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 552/97, (EB) Nr. 1933/2006 ir Komisijos 
reglamentus (EB) Nr. 1100/2006 ir (EB) Nr. 964/2007

BLS reglamento derinimas su naująja įgyvendinimo tvarka ir deleguotaisiais aktais vykdomas 
rengiant abu Komisijos Omnibus pasiūlymus. Omnibus I ataskaitoje pasiūlyta daug pakeitimų, 
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kuriais siūlomi įgyvendinimo aktai keičiami deleguotaisiais aktais remiantis 2011 m. pavasarį 
atlikta Scholzo ataskaita. Todėl abu pranešėjai dėl racionalumo susitarė visus pakeitimus, 
susijusius su BLS reglamento derinimu prie naujosios komitologijos tvarkos, palikti 
Omnibus I ataskaitoje. Dėl šios priežasties atitinkama dalis turi būti išbraukta iš Omnibus II. 
Tai padaryta 1 ir 21 pakeitimais.

 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2009, nustatantį 
išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir 
asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

2011 m. spalio 13 d. EP pirmuoju svarstymu patvirtino savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1215/2009, 
nustatančio išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir 
asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, dalinio 
pakeitimo (COD 2010/0036). Taikant šį naująjį iš dalies pakeistą reglamentą, inter alia,
siekiama spręsti su įgyvendinimo aktais ir deleguotaisiais aktais susijusius klausimus, 
įterpiant atitinkamas nuostatas į Reglamentą EB Nr. 1215/2009. Todėl iš Omnibus II būtina 
išbraukti su šiuo reglamentu susijusią dalį. Tai padaryta 2 ir 24 pakeitimais.

2. Iš dalies pakeistų reglamentų naujos konstatuojamosios dalys

Komisija savo pasiūlyme nenagrinėjo iš dalies pakeistų reglamentų konstatuojamųjų dalių. 
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad būtina iš dalies pakeisti pagrindinių teisės aktų 
konstatuojamąsias dalis, siekiant paaiškinti deleguotųjų aktų taikymo tvarką ir tiksliai 
apibrėžti delegavimo tikslą, turinį ir taikymo sritį. Pranešėjas taip pat laikosi nuomonės, kad 
prieš rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus svarbu užtikrinti galimybę Parlamento 
ekspertams dalyvauti Komisijos rengiamuose ekspertų posėdžiuose. Šie du klausimai 
nagrinėjami 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 ir 22 pakeitimuose.

3. Įgaliojimų delegavimo laikotarpio apribojimas
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Pranešėjas mano, kad tikslinga apriboti įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpį. Toks 
apribojimas suteikia daugiau galimybių taikyti parlamentinę kontrolę, nes įpareigoja Komisiją 
parengti ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
nustatyto laikotarpio pabaigos. Kita vertus, įgaliojimų delegavimo laikotarpio pratęsimas be 
jokių sąlygų dar vienam tokios pačios trukmės laikotarpiui užkerta kelią pernelyg dideliam 
teisės aktų leidėjų apkrovimui ir palengvina bendros prekybos politikos įgyvendinimą. 

Pranešėjas siūlo nustatyti penkerių metų įgaliojimų delegavimo laikotarpį. Taikant tokį 
laikotarpį Komisija tinkamai naudojasi delegavimo įgaliojimais ir suteikia būtiną teisinį 
tikrumą suinteresuotiesiems subjektams, tuo pat metu užtikrindama tinkamo lygmens 
parlamentinę priežiūrą atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas. Reglamentuose, kuriais 
grindžiama ši ataskaita, numatytos komitologijos priemonės praeityje nebuvo labai dažnai 
priimamos, vadinasi, penkerių metų laikotarpis yra pakankamas, kad Komisija galėtų pateikti 
pakankamai išsamią ataskaitą. 

Todėl pranešėjas mano, kad tinkama iš dalies atitinkamai pakeisti Komisijos pasiūlymą ir 
visas su delegavimu susijusias nuostatas. Tai padaryta 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 ir 23 pakeitimais.
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4. 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma 
prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno 
(AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais 
sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, pakeitimai

Komisijos pasiūlyme dėl Omnibus I nustatoma deleguotųjų aktų, pagal kuriuos numatomos 
priemonės, priimtos laikantis 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos, priėmimo tvarka ir 
procedūrinis straipsnis dėl delegavimo. Komisijos pasiūlymo dėl Omnibus II 4 straipsnio 
4 dalyje ir 23 straipsnyje nustatomi deleguotieji aktai pateikiant nuorodą į Omnibus I. Abu 
pranešėjai dėl racionalumo susitarė visas nuostatas, susijusias su Reglamento 1528/2007 
derinimu prie naujosios deleguotųjų aktų tvarkos, palikti Omnibus II ataskaitoje priimant 14, 
15, 16, 17 ir 18 pakeitimus ir išbraukiant atitinkamas nuostatas iš Omnibus I.

C. IŠVADOS

Pranešėjas pristato ataskaitą, kuri grindžiama Lisabonos sutarties 290 straipsniu padarytais 
pakeitimais, ir kuria šie pokyčiai sistemingai įtraukiami į bendros prekybos politikos antrinę 
teisę. Ataskaitos tikslas – suteikti Europos Parlamentui, kaip tiesiogiai renkamam ES piliečių 
atstovui, galimybes visapusiškai taikyti jam naujai suteiktus įgaliojimus ir vykdyti tinkamą 
vykdomosios valdžios parlamentinę priežiūrą, tuo pat metu užtikrinant lankstų, savalaikį ir 
nuspėjamą bendros prekybos politikos įgyvendinimą.


