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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 tam tikrų 
šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0598),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0305/2012),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto 
nuomonę (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
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad partneriai galėtų 
būti vėl skubiai įtraukti į to reglamento 
I priedą, jiems priėmus reikiamas 
priemones atitinkamiems susitarimams 
ratifikuoti, ir šiems susitarimams dar 
neįsigaliojus, Europos Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį
priimti deleguotuosius teisės aktus, kad iš 
to I priedo išbrauktos šalys būtų vėl į jį 

(5) siekiant užtikrinti, kad partneriai galėtų 
būti vėl skubiai įtraukti į to reglamento 
I priedą, jiems priėmus reikiamas 
priemones atitinkamiems susitarimams 
ratifikuoti, ir šiems susitarimams dar 
neįsigaliojus, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus
dėl to, kad iš to I priedo išbrauktos šalys 
būtų vėl į jį įtrauktos vadovaujantis šiuo 
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įtrauktos vadovaujantis šiuo reglamentu.
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Europos Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Rengdama deleguotųjų
teisės aktų projektus Europos Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai
laiku ir tuo pačiu metu būtų deramai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai,

reglamentu. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti 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 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1528/2007
2 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami, kaip nurodyta 
2a straipsnyje, neribotam laikui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

2. 2a straipsnyje nurodyti įgaliojimai
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo …*. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
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 tokio laikotarpio 
pabaigos.
__________
* OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą.
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Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. 
Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Reikia duoti daugiau laiko tolesnėms deryboms vykdyti norint pasiekti susitarimą dėl išsamių 
ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) ir siekiant išvengti pavojaus, kad keletas AKR 
šalių, vis dar turinčių didelių vystymosi poreikių ir kuriose skurdas yra labai didelis, turėtų 
labai ribotą galimybę patekti į ES rinką.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kotonu susitarime numatyta, kad Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) 
valstybių grupė ir ES bei jos valstybės narės sudaro ekonominės partnerystės susitarimus 
(EPS), o Tarybos reglamente (EB) Nr. 1528/2007, vadinamajame Patekimo į rinką 
reglamente, nustatyta išsami tvarka, nuo 2008 m. sausio 1 d. taikoma produktams iš šių šalių. 
Šiuo reglamentu nustatomas importo į ES režimas, taikomas 36 AKR šalimis, kurios 2007 m. 
pasirašė ekonominės partnerystės susitarimus. Tai buvo tarpinė išeitis šalims, kurios dar 
negalėjo taikyti šių EPS, kurie dar buvo neratifikuoti. Iš esmės šiuo reglamentu vienašališkai 
iš anksto suteikta galimybė patekti į ES rinką be muitų – tokia galimybė teikiama pagal EPS.

Tačiau kai kurios šalys nesiėmė reikiamų priemonių EPS ratifikuoti ir neužbaigė visapusių 
regioninių derybų. Todėl Europos Komisija pasiūlė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. šalys, kurios 
nepasirašė ar neratifikavo savo susitarimų, būtų pašalintos iš sąrašo šalių, kurioms taikoma ši 
nuostata.

Aštuoniolika šalių, kurios dar nepradėjo ratifikavimo proceso, priskiriamos skirtingoms 
kategorijoms, o praktiniai šio pasiūlymo padariniai esant dabartiniai padėčiai priklausys nuo 
jų statuso ir galutinio susitarimo, kuris bus pasiektas atlikus bendrosios lengvatų sistemos 
(BLS) peržiūrą:

 Burundis, Komorai, Haitis, Lesotas, Mozambikas, Ruanda, Tanzanija, Uganda ir 
Zambija yra mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ), kurios ir toliau naudosis sistema 
„Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG), pagal kurią teikiama galimybė patekti į ES rinką be 
muitų ir kvotų, ir kurioms šis reglamentas poveikio nedarys;

 Kamerūnas, Fidžis, Gana, Dramblio Kaulo Krantas, Kenija, Svazilandas ir Zimbabvė
vėl būtų grąžinamos į bendrąją lengvatų sistemą (BLS), pagal kurią mokami mažesni 
muito mokesčiai palyginti su didžiausio palankumo režimu, tačiau ne tokie palankūs, 
kaip taikant sistemą be muitų ir kvotų – daugeliui pagrindinių eksportuojamų prekių 
būtų taikomi didesni mokesčiai;

 Botsvana ir Namibija, kurios priskiriamos didesnes nei vidutines pajamas 
gaunančioms šalims, pagal pasiūlymą dėl BLS būtų grąžintos į didžiausio palankumo 
režimą, kuris taikomas daugumai šalių (įskaitant, pavyzdžiui, Jungtines Valstijas ir 
Japoniją).

Europos Komisija teigia, kad dabartinė padėtis neatitinka PPO taisyklių ir kad iškyla 
sąžiningumo klausimas tiek šalių, kurios įvykdė įsipareigojimus ir ratifikavo susitarimus, tiek 
besivystančių šalių, kurios nėra AKR partnerės, atžvilgiu. Darant Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1528/2007 pakeitimus laikomasi dvigubos strategijos, įskantant intensyvinti vykstančias 
derybas dėl EPS, siekiant sudaryti visapusiškus regioninius susitarimus. Iš esmės pagrindinė 
šio pasiūlymo priežastis veikiausiai yra didinti spaudimą ir taip suteikti postūmį deryboms.

Tačiau pranešėjas nėra įsitikinęs, kad geriausias būdas pasiekti pageidaujamų rezultatų –
priversti taikyti tokį trumpą vienašališką terminą. Iš tiesų esama pagrįstų priežasčių, kodėl 
2007 m. pasiekti susitarimai nebuvo įgyvendinti ir nebuvo sudaryti išsamūs regioniniai 
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susitarimai. Keletas 2007 m. sudarytų susitarimų buvo su atskiromis šalimis, o ne su ištisais 
regionais, kurie dar tęsė derybas, pasiekti susitarimai. Tačiau jei šios atskiros šalys būtų 
priėmusios sprendimus regione įgyvendinti EPS, tai būtų turėję didelių neigiamų pasekmių 
regiono integracijos procesui. EPS tikslai, kuriuos Europos Parlamentas remia, yra šiais 
susitarimais padėti gilinti regioninės integracijos procesą ir skatintų visų susijusių šalių ir 
regionų ekonominį augimą ir vystymąsi. Daliniai susitarimai gali padaryti priešingą poveikį.

Įgyvendinus EPS procesą, AKR šalys turėtų stabilias ir didėjančias eksporto galimybes, tačiau 
jei šis pakeitimas būtų priimtas, iš tiesų AKR šalių, kurios dar turi didelių vystymosi poreikių 
ir kuriose skurdas dar labai didelis, galimybės patekti į ES rinką labai sumažėtų (tam tikrais 
atvejais jos neturėtų galimybės pasinaudoti alternatyvia lengvatų sistema, ypač jei būtų 
priimtas pasiūlymas dėl BLS peržiūros). Tam, kad užtektų laiko prisitaikyti ir siekiant apriboti 
galimą neigiamą poveikį, ypač šalims, kurių galimybė patekti į rinką sumažėtų, kalendorių 
būtina pritaikyti taip, kad nuo naujos BLS įsigaliojimo iki šio iš dalies pakeisto reglamento 
įsigaliojimo būtų pereinamasis laikotarpis.

Dvišaliai ir daugiašaliai prekybos susitarimai pagal savo pobūdį yra sudėtingi, todėl dažnai jų 
neįmanoma užbaigti per griežtai nustatytą laiką. PPO tai gali puikiai suprasti, nes šiuo metu 
Dohos vystymosi derybų raundas yra sustojęs. Vienašališkai daromas spaudimas užbaigti 
derybas per konkretų trumpą laiką neatsižvelgiant į tai, ar rastas sprendimas dėl ginčytinų 
nuostatų, nėra geriausias būdas kurti aplinkai, kuri padėtų užbaigti derybas atsižvelgiant į 
abiejų šalių interesus ir problemas. Tačiau taip pat svarbu laikytis PPO taisyklių, todėl šis 
reglamentas buvo numatytas kaip laikina priemonė. Padėtis, kai lengvatos paliekamos taikyti 
šalims, kurios neatitinka kriterijų, nėra ilgalaikė, tačiau siūlomas laikas yra nerealus ir 
pernelyg trumpas, kad būtų galima sėkmingai užbaigti vykstančias derybas. Tam, kad 
susitarimai būtų ratifikuoti iki 2014 m. sausio 1 d., derybos turėtų būti baigtos maždaug 2012
m. liepos mėn. Atsižvelgiant į likusių neišspręstų klausimų svarbą ir apimtį, tai yra 
neįmanoma. Todėl pranešėjas siūlo pratęsti laikotarpį, kad pakytis įvyktų nuo 2016 m. sausio 
1 d.

Į pasiūlymą tai pat įeina pakeitimai, kuriais siekiama sprendimų priėmimo procedūras 
suderinti su Lisabonos sutartimi. Siūloma, kad Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal 
SESV 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti I priedą, kad šalys, 
kurios imasi reikiamų priemonių EPS ratifikuoti, būtų vėl į jį įtrauktos. Pranešėjo siūlomi 
pakeitimai iš esmės remiasi pozicijomis, kurių laikomasi horizontaliuosiuose reglamentuose, 
vadinamuosiuose bendruose (angl. omnibus) reglamentuose.


