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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 13 d. JAV Prezidento Baracko Obamos, Europos 
Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko 
Hermano Van Rompuy bendrą pareiškimą1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją „Derybos dėl ES ir JAV 
susitarimo dėl prekybos ir investicijų“2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 14 d. derybinius nurodymus dėl Europos Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. ir 2014 m. JAV prekybos atstovo ataskaitas dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių priemonių taikymo4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. ir 2014 m. JAV prekybos atstovo ataskaitas dėl techninių 
prekybos kliūčių5,

– atsižvelgdamas į šiuos EP Vidaus politikos generalinio direktorato tyrimus: 2013 m.
spalio mėn. atliktą tyrimą pavadinimu „Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) teisiniai padariniai Bendrijos 
teisynui ir ENVI komitetui svarbiems sektoriams, kurie galėtų būti aptariami derybose“6 ir 
2014 m. lapkričio mėn. atliktą tyrimą pavadinimu „ENVI komitetui svarbūs teisiniai ES ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo 
(TPIP) aspektai“7,

– atsižvelgdamas į JT Prekybos ir vystymosi konferencijos (UNCTAD) 2014 m. birželio 
mėn. informacinį pranešimą dėl investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (ISDS) 
Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungoje8,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 ir 191 straipsnius, ypač į 
191 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą atsargumo principą,

– atsižvelgdamas į ES 2004 m. prisiimtą integruotą požiūrį į maisto saugą („nuo lauko iki 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lt/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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stalo“)1,

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio mėn. „Eurobarometro“ apklausos dėl transatlantinio 
prekybos ir investicijų susitarimo rezultatus,

– atsižvelgdamas į Direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo 
nacionalinių ribų vykdant Teminę oro taršos strategiją, ir atsižvelgdamas į specialias 
šaltinių kategorijas reglamentuojančius teisės aktus, kaip antai „Euro 5/6“, EURO VI, 
kuriais siekiama sumažinti oro taršą, dėl kurios kasmet Europoje pirma laiko miršta 
400000 žmonių;

A. kadangi prekyba skatina ekonomikos augimą, užimtumą ir gerovę ištisoms kartoms 
Europoje; tačiau, kadangi prekyba ir investicijos nėra tikslai savaime, bet turėtų būti 
priemonės gyvenimo standartams pakelti, gerovei pagerinti ir visuomenės sveikatai 
apsaugoti ir gerinti, prisidėti prie visiško užimtumo užtikrinimo, tvariai naudoti pasaulio 
išteklius pagal tvaraus vystymosi tikslą, siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką;

B. kadangi, vadovaujantis 2014 m. lapkričio mėn. „Eurobarometro“ apklausos rezultatais 25-
ose iš 28 valstybių narių dauguma Europos piliečių palankiai vertina transatlantinės 
prekybos ir investicijų susitarimą;

C. kadangi Europa, kaip senstančių gyventojų, menkų žaliavų išteklių, mažo gimstamumo 
lygio žemynas, kurio socialinis modelis yra pagrįstas didelėmis išlaidomis socialinėje 
srityje, kurios atitinka nemažą BVP dalį, taps vis labiau priklausoma nuo augimo už ES 
ribų, kad galėtų padėti kurti gerovę Sąjungoje ir palaikyti savo socialines sistemas, kurios 
patirs didelį spaudimą, visų pirma dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažėjančio 
darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus;

D. kadangi, anot Tarybos direktyvų dėl derybų dėl TPIP2, susitarimo tikslas – padidinti ES ir 
JAV prekybos bei investicijų apimtį siekiant sudaryti naujas ekonomines galimybes kurti 
darbo vietas ir užtikrinti ekonomikos augimą didinant patekimo į rinką galimybes bei 
gerinant reglamentavimo suderinamumą, pašalinant nereikalingas reglamentavimo kliūtis 
prekybai, taip pat nustatant gaires pasauliniams standartams, kartu pripažįstant, kad tvarus 
vystymasis yra vienas iš svarbiausių abiejų Susitarimo Šalių siekių ir kad Šalys neskatins 
prekybos arba tiesioginių užsienio investicijų, mažindamos vidaus aplinkosaugos, 
sveikatos ir saugos standartus ir sušvelnindamos atitinkamas teisės nuostatas; kadangi 
Europos Komisija3 kartu su JAV prezidentu B. Obama4 daugelį kartų viešai teigė, kad 
jokioje Atlanto vandenyno pusėje nebus mažinami standartai;

E. kadangi JAV jau sudarė kelis kitus prekybos ir investicijų partnerystės susitarimus su 
kitais pasaulinio masto veikėjais;

F. kadangi Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIP) derybas 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lt/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-

obama-european-council-president-van-rompuy-a
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sudaro trys pagrindiniai ramsčiai, apimantys: a) patekimą į rinką, b) reguliavimo 
klausimus ir netarifines kliūtis ir c) taisykles;

G. kadangi TPIP suteiktų galimybę paruošti dirvą aukštiems standartams nustatyti pasauliniu 
mastu tam tikrose srityse: visuomenės sveikatos apsaugos, gyvūnų sveikatos apsaugos ir 
aplinkosaugos;

H. kadangi, nepaisant to, susirūpinimą kelia tai, kad TPIP tikslas – sumažinti ir panaikinti 
esamas netarifines kliūtis1 – galėtų nulemti tai, kad susitarimu būtų keliamas pavojus ES 
apsaugos lygiui visuomenės sveikatos apsaugos srityje, įskaitant maisto saugą, gyvūnų 
sveikatą ir aplinkosaugą;

I. kadangi dėl teisinės ir politinės kultūros skirtumų, kurie atspindi skirtingus rūpimus 
klausimus ir požiūrius, pvz., skirtingus principus (pvz., atsargumo principas), skirtingai 
vertinamą vertę, politinius tikslus, rizikos analizės metodus; ES ir JAV reguliavimo 
sistemos labai skiriasi visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu, įskaitant 
maisto saugą, vartotojų informavimą ir gyvūnų sveikatą;

J. kadangi ES ir JAV tam tikrus standartus šiose srityse laiko kliūtimis prekybai2;

K. kadangi susirūpinimą kelia tai, kad ketinimas sudaryti TPIP ir panašius prekybos 
susitarimus jau padarė poveikį Komisijos pasiūlymams ir veiksmams, susijusiems, pvz., 
su maisto sauga ir klimato apsauga (pvz., mėsos apdorojimas prieš patogenus, mėsos iš 
klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių ženklinimas ir kuro kokybės direktyvos įgyvendinimas);

L. kadangi susirūpinimą kelia nuostatų dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje rengiant 
teisės aktu, kurie gali turėti reikšmingą poveikį ES ir JAV prekybai ir investicijoms, 
projektas, kuriame:

- JAV oficialiai suteikiamos teisės, susijusios su pagal SESV 291 straipsnį priimamais 
įgyvendinimo aktais, tuo metu Europos Parlamentas neturi jokių teisių tikrinti 
įgyvendinimo aktus;

- JAV suteikiama teisė dalyvauti keičiantis informacija reguliavimo srityje, kiek tai susiję 
su valstybių narių nacionalinių teisės aktų priėmimu, įskaitant bendrą galimų priemonių 
nagrinėjimą siekiant skatinti teisės aktų suderinamumą;

galimybę de facto dar labiau apsunkinti ES galimybes remtis daugiau nei mažiausiu 
bendru tarptautinių priemonių vardikliu dėl tarptautinių bendradarbiavimo įsipareigojimų, 
kurias ji prisiėmė dėl tarptautinio bendradarbiavimo reguliavimo srityje ir dėl tarptautinių 
priemonių įgyvendinimo;

M. kadangi didesnės reguliavimo atitikties nemažinant esamų ir būsimų ES aplinkosaugos ir 
sveikatos standartų galima pasiekti tik su sąlyga, kad sritys, kuriose panašūs tikslai ir 
apsaugos lygis bus aiškiai atskirtos nuo sričių, kuriose tai tikslai ir standartai nesutampa; 

                                               
1 ˇr. 2014 m. JAV prekybos atstovo ataskaitą dėl techninių prekybos kliūčių, 45 p.
2 Dėl JAV nuomonės, žr. 2013 m. ir 2014 m. JAV prekybos atstovo ataskaitas dėl 

techninių prekybos kliūčių.
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kadangi tose srityse, kur tikslai ir apsaugos lygis panašūs, būtų galima siekti bendro 
požiūrio arba tarpusavio pripažinimo; Kadangi tose srityse, kur tikslai ir apsaugos lygis 
aiškiai nesutampa, bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į keitimąsi informacija arba į 
derinimą diegiant aukštesnius standartus; 

N. kadangi ES ir JAV teisės aktų leidėjai vadovavosi labai skirtingu požiūriu maisto ir pašarų 
saugos reguliavimo srityje, kalbant apie leidimų suteikimą GMO, jų ženklinimą ir 
kontrolę, mėsos kilmės atsekamumą, patogenų apdorojimo būdus, pesticidus ir klonuotus 
gyvūnus; kadangi ES aplinkosaugos ir maisto saugos reglamentavimas grindžiamas 
atsargumo principu ir integruotu požiūriu „nuo lauko iki stalo“, taigi juo nustatytos 
griežtesnės ES taisyklės turėtų būti išlaikytos; 

O. kadangi būsimo TPIP poveikis ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos acquis labai 
priklausys nuo tikslių šio susitarimo nuostatų; kadangi jokiu prekybos susitarimu jokiais 
atvejais negali būti keičiami valstybėse narėse ar susitariančiosiose šalyse galiojantys 
teisės aktai; kadangi galiojančių teisės aktų įgyvendinimas, kaip ir būsimų teisės aktų 
priėmimas turi likti demokratiškai išrinktų organų rankose laikantis nustatytos tvarkos; 

P. kadangi ES šiuo metu turi ribotas galimybes patekti į JAV rinką jūrų sektoriuje, o 
tinkamai įgyvendinus TPIP būtų galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, didesnę 
konvergenciją ir ekonominę naudą Europos verslo įmonėms;

Q kadangi kitaip nei daugiau kaip 150 šalių visame pasaulyje, JAV nėra ratifikavusios 
pagrindinių tarptautinių konvencijų dėl cheminių medžiagų (pvz., Stokholmo konvencijos 
dėl patvariųjų organinių teršalų, Roterdamo konvencijos dėl prekybos tam tikromis 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis), ir tai reiškia, kad JAV tarptautinėje cheminių 
medžiagų politikoje yra izoliuotos; kadangi JAV, be to, atsisako įgyvendinti JT visame 
pasaulyje suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos 
aplinkosaugos dalį, tai parodo, kad dėl cheminių medžiagų tarp JAV ir ES yra esminių 
nesutarimų;

R. kadangi, vadovaujantis 2014 m. JAV ataskaita dėl techninių prekybos kliūčių, nuo 
2003 m. kiekviename Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) TPK komiteto posėdyje 
JAV kėlė klausimų dėl REACH, reikšdama susirūpinimą, kad REACH aspektai yra 
diskriminaciniai, šiam reglamentui trūksta teisėto pagrindo ir jis kelia nereikalingas kliūtis 
prekybai, o tai parodo gana esminį JAV prieštaravimą REACH reglamentui;

S. kadangi visuotinai priimta, kad 1976 m. priimtas JAV nuodingų medžiagų kontrolės aktas 
yra iš esmės kitoks nei 2006 m. priimtas REACH reglamentas; kadangi dėl šios priežasties 
derybomis dėl TPIP nesiekiama suderinti šių dviejų sistemų; kadangi vis dėlto derybos yra 
susijusios su būsimu bendradarbiavimu dėl REACH įgyvendinimo; kadangi, atsižvelgiant 
į didelius požiūrio į rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis, valdymą skirtumus ir 
esminį bei ilgalaikį JAV priešinimąsi REACH reglamentui, nėra jokios naudos 
bendradarbiauti įgyvendinant šiuos skirtingus teisės aktus, juo labiau kad šis 
įgyvendinimas nėra tik techninis ir dėl jo kyla prieštaravimų;

T. kadangi yra didelių JAV ir ES reguliavimo sistemų, susijusių su augalų apsaugos 
produktais, skirtumų:
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– 82 veikliosios medžiagos yra uždraustos ES, bet leidžiamos JAV;

– Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 ES sąmoningai patvirtino pavojingumu pagrįstus 
mažinimo kriterijus, kad palaipsniui nutrauktų kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų, patvarių, toksiškų ir bioakumuliacinių arba endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų naudojimą; JAV primygtinai reikalauja taikyti rizika pagrįstą požiūrį, 
grindžiamą daugybe prielaidų ir ekstrapoliacijų ir taip leidžiantį naudoti labai didelį 
susirūpinimą keliančias medžiagas;

– palyginti su JAV, ES bendrai maisto produktuose leidžiama mažesnė pesticidų liekanų 
koncentracija;

U. kadangi 2014 m. rugsėjo 29 d.–spalio 3 d. derybų raundui pateiktame ES derybų teksto 
projekte dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių siūloma įpareigoti šalis taikyti leistinas 
paklaidas ir didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją, nustatytą Maisto kodekso 
komisijos, per 12 mėnesių nuo jų priėmimo, nebent importuojanti šalis praneštų apie 
išlygą Maisto kodekso komisijai; kadangi, palyginti su Maisto kodekso komisija, ES 
paprastai nustatoma mažesnė pesticidų liekanų koncentracija; kadangi per pastaruosius 
ketverius metus Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė išlygą 31–57 proc. visų 
atvejų, o tai rodo, kad EFSA labai nepritaria kodekso standartams; kadangi šiuo metu 
EFSA gali laisvai reikšti savo išlygas, neviršydama leistinų apribojimų; kadangi, priėmus 
TPIP, vis dėlto labai abejotina, ar EFSA politiniu atžvilgiu turės teisę taip elgtis, nes 
teksto projekte ketinama įpareigoti ES ir JAV bendradarbiauti tarptautiniuose standartus 
nustatančiuose organuose, siekiant abipusiai tenkinančių rezultatų, ir dėl to EFSA ateityje 
galėtų nebenorėti teikti išlygų Maisto kodekso komisijai ir tokiu būdu galėtų būti 
susilpninti ES taikomi standartai;

V. kadangi reikėtų užkirsti kelią antimikrobiniais tirpalais, kurių sudėtyje yra natrio 
hipochlorito, apdorotos paukštienos importui į ES;

W. kadangi beveik ratifikuotas išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas jau atvėrė 
galimybes prekybai žemės ūkiui jautriose srityse, pvz., dėl jautienos, griežtai laikantis 
Europos sanitarinių ir fitosanitarinių standartų ir metodų1;

X. kadangi 2014 m. JAV ataskaitoje dėl techninių prekybos kliūčių minimas JAV cheminių 
medžiagų ir pasėlių apsaugos pramonės atstovų susirūpinimas dėl pavojingumu pagrįstų 
kriterijų, kurie turi būti parengti endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms, ir 
nurodyta, kad JAV išreiškė susirūpinimą dėl Aplinkos generalinio direktorato pasiūlymo 
dvišaliu mastu ir PPO TPK ir SPS komitetuose; kadangi 2013 m. liepos mėn. Komisija 
nusprendė pradėti poveikio vertinimą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kriterijų 
parengimo; kadangi šis sprendimas tapo pagrindine priežastimi, dėl kurios Komisija 
nepriėmė kriterijų iki 4 metų termino pabaigos 2013 m. gruodžio mėn.; kadangi, nors JAV 
palankiai įvertino šį Komisijos sprendimą, Taryba ir Parlamentas nusprendė paremti 
Švedijos ieškinį teisme dėl šio nepriimto Komisijos sprendimo, ir tai parodo iš esmės 
skirtingą požiūrį į ES teisės reguliavimo nuostatų pobūdį;

Y. kadangi nesveikas maistas ir su mityba susijusios neužkrečiamosios ligos yra susiję; 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU.
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kadangi pagal JT specialiojo pranešėjo pranešimą „Kiekvieno žmogaus teisė į aukščiausio 
pasiekiamo lygio fizinę ir psichinę sveikatą“ pasaulinė prekyba, išaugusios tiesioginės 
užsienio investicijos maisto sektoriuje ir įkyri nesveikų maisto produktų rinkodara 
padidino nesveikų maisto produktų vartojimo mastą1; kadangi specialusis pranešėjas savo 
pranešimą užbaigė tam tikromis Valstijoms ir maisto pramonei skirtomis 
rekomendacijomis, kuriose siūloma imtis konkrečių veiksmų siekiant sumažinti nesveikų 
maisto produktų gamybą ir vartojimą ir padidinti atitinkamų sveikesnių maisto produktų 
pasiūlą ir prieinamumą;

Z. kadangi, vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2013–2020 m. veiksmų 
planu dėl pasaulinės neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės2, bendri produktyvumo 
nuostoliai dėl keturių pagrindinių neužkrečiamųjų ligų ir psichikos sutrikimų apytiksliai 
sieks 47 trilijonus JAV dolerių; kadangi, PSO duomenimis, šie nuostoliai sudaro 75 proc. 
2010 m. pasaulio BVP (63 trilijonai JAV dolerių); kadangi, PSO duomenimis, toliau nieko 
nesiimant dėl neužkrečiamųjų ligų, visose šalyse mažės produktyvumas ir augs sveikatos 
priežiūros išlaidos;

AA. kadangi 2013 m. birželio mėn. 8-ojoje pasaulinėje sveikatos ugdymo konferencijoje 
PSO generalinis direktorius pasakė, kad „pastangos užkirsti kelią neužkrečiamosioms 
ligoms prieštarauja galingų ekonominės veiklos vykdytojų verslo interesams“3;

AB kadangi TPIP, kaip ir partnerystės susitarimas su Ramiojo vandenyno regiono šalimis, 
galėtų apriboti ES ir valstybių narių galimybes apsaugoti mitybos politiką nuo 
suinteresuotų grupių interesų, sumažintų galimų intervencijos priemonių, skirtų aktyviai 
varžyti mažiau sveikų maisto produktų vartojimą (ir skatinti sveiko maisto vartojimą), 
pasirinkimą, įskaitant per viešųjų pirkimų politiką, ir apribotų ES ir valstybių narių 
galimybes įgyvendinti šias intervencijos priemones4;

AC. kadangi JAV federaliniai teisės aktai dėl gyvūnų gerovės yra gerokai žemesnio lygio 
nei ES teisės aktai, įskaitant tai, kad nėra teisės aktų dėl ūkiuose auginamų gyvūnų 
gerovės prieš skerdimo momentą standartų; kadangi, deja, Komisija nemano, kad gyvūnų 
gerovė yra toks pat svarbus klausimas prekybai, kaip maisto sauga ar gyvūnų sveikata 
importo reikalavimų atžvilgiu;

AD. kadangi ES ir JAV laikosi labai skirtingo reguliavimo požiūrio dėl vidutinio išmetamų 
teršalų pradinio taško ir užmojų dėl lengvųjų krovininių automobilių vidutinio išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; kadangi dėl šios priežasties šioje srityje nereikėtų 
siekti abipusio pripažinimo;

AE. kadangi ES ir JAV teisės aktų leidėjai ir reguliavimo institucijos laikosi labai skirtingo 
požiūrio dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir prisitaikymo 
prie klimato kaitos; kadangi kovai su didelėmis klimato kaitos keliamomis grėsmėmis ir 
priimtam klimato politikos vientisumo išsaugojimui turėtų būti skiriama pirmenybė, 
palyginti su prekybos skatinimu;

                                               
1 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1.
3 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/.
4 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
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AF. kadangi dėl šios priežasties svarbu, kad TPIP būtų pritaikytos nuostatos dėl aviacijos, 
laivybos ir krovinių vežimo keliais išorinio klimato, sveikatos ir aplinkosaugos išlaidų, 
kad būtų užtikrinta tvari tarptautinė prekyba prekėmis; kadangi nesiėmus veiksmingų 
tarptautinių veiksmų šioms išlaidoms pritaikyti, ES turėtų įvesti ir įgyvendinti regionines 
nediskriminacines priemones tokiems išorės veiksniams;

AG. kadangi TPIP tvaraus vystymosi nuostatos turėtų būti skirtos užtikrinti, kad prekybos 
ir aplinkos politika viena kitą paremtų ir skatintų optimalų išteklių panaudojimą pagal 
tvaraus vystymosi tikslą bei stiprintų bendradarbiavimą aplinkos srityje;

AH. kadangi daugelyje sričių, pvz., klimato ir išmetamų teršalų kontrolės politikos, JAV 
taiko žemesnius reguliavimo standartus nei ES, todėl ES patiriamos didesnės gamybos ir 
teisės aktų atitikties užtikrinimo išlaidos nei JAV, todėl kyla išmetamų teršalų ir anglies 
dioksido „nutekėjimo“ rizika;

AI. kadangi tarifų sumažinimas nuo energijos priklausančioms prekėms, kai ES reguliavimo, 
aplinkos ir klimato reikalavimų atitikties išlaidos yra didesnės nei JAV, gali lemti mažesnį 
ES produkcijos konkurencingumą, palyginti su iš JAV importuojamomis prekėmis, kurios 
tokių išlaidų nepatiria;

AJ. kadangi visuotinės sveikatos sistemos yra Europos socialinio modelio dalis ir valstybės 
narės valdo ir organizuoja savo sveikatos tarnybas ir medicininę priežiūrą;

AK. kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms 
skirtų vaistų klinikinių tyrimų reikalaujama per vienus metus nuo tyrimo pabaigos viešai 
prieinamoje duomenų bazėje paskelbti visų klinikinių tyrimų rezultatų suvestinę, o 
pasibaigus leidimo išdavimo procesui arba pareiškėjui atsiėmus prašymą dėl rinkodaros 
leidimo paskelbti visą klinikinio tyrimo ataskaitą; kadangi JAV teisės aktuose 
nereikalaujama tokio paties lygio skaidrumo;

AL. kadangi yra apskaičiuota, jog išlaidos farmacijos srityje sudaro 1,5 proc. Europos 
BVP, todėl bet koks dėl TPIP kylantis intelektinės nuosavybės apsaugos sustiprinimas gali 
turėti neigiamą poveikį sveikatos priežiūros išlaidoms;

AM. kadangi JT prekybos ir plėtros konferencijoje prieita išvados, kad aplinkos ir sveikatos 
apsaugos priemonės priklauso toms vyriausybės priemonėms, dėl kurių dažniausiai kyla 
investuotojų ir valstybės ginčai; 

AN. kadangi Komisija 2014 m. lapkričio 25 d. nusprendė didinti skaidrumą TPIP 
derybose1; kadangi šis sprendimas palankiai vertintinas; kadangi 2015 m. sausio 7 d. 
Europos ombudsmenas palankiai įvertino pažangą, kurią pasiekė Komisija, kad TPIP 
derybos būtų skaidresnės, tačiau ji taip pat pateikė keletą rekomendacijų dėl tolesnio 
tobulinimo2; kadangi galimybė susipažinti su JAV tekstų pasiūlymais taip pat padidintų 
skaidrumą;

                                               
1 COM(2014) 9052 final. 
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/en/58643/html.bookmark



PE544.393v01-00 10/14 PA\1043792LT.doc

LT

1. ragina Komisiją vadovautis bendraisiais principais ir tikslais, nurodytais Tarybos 
direktyvose dėl TPIP derybų;

2. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES politika ir principai dėl visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos būtų išlaikyti per visas derybas de jure
ir de facto ir visapusiškai atspindėti galutiniame TPIP susitarime;

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad TPIP nedarys poveikio ES ir valstybių narių teisei, 
gebėjimams ir teisėkūros procedūroms atsižvelgiant į savo atitinkamą kompetenciją ir 
laikantis nediskriminavimo principo, priimti, taikyti esamas ir būsimas priemones, kurios 
būtinos siekiant teisėtų viešosios politikos tikslų, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos, 
gyvūnų sveikatos ir aplinkosaugos tikslų, ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

4. ragina Komisiją užtikrinti, kad jokiu susitarimu, kuriame įtrauktas horizontalusis skyrius 
dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje, ar bet kokios su sektoriais susijusios nuostatos, 
neturi būti mažinami galiojantys aplinkos, sveikatos ir maisto saugos standartai, taip pat 
užtikrinti, kad tai neturės įtakos standartams, kurie dar turi būti nustatyti srityse, kuriose 
JAV teisės aktai arba standartai, palyginti su ES, labai skiriasi, pavyzdžiui, įgyvendinant 
esamus (pagrindų) teisės aktus (pvz., REACH), priimant naujus teisės aktus (pvz., 
klonavimo srityje) ar taikant būsimus apibrėžimus, kurie turi įtakos apsaugos lygiui (pvz., 
endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų);

5. ragina Komisiją apriboti bendradarbiavimą reguliavimo srityje aiškiai nurodytose sektorių 
srityse, kuriose JAV ir ES apsauga yra panašaus lygio, arba kai yra pagrįstų priežasčių 
manyti, kad, nepaisant skirtingo apsaugos lygio, galėtų būti pasiektas didesnis teisės aktų 
suderinimas arba bent jau verta bandyti jo siekti; ragina Komisiją užtikrinti, kad bet 
kokios TPIP nuostatos dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje nereiškia procedūrinio 
reikalavimo dėl su juo susijusio Sąjungos teisės aktų priėmimo ir nesukuria naujų 
įgyvendinamų teisių tuo atžvilgiu;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad visi teisės aktų leidėjai ir visi suinteresuotieji subjektai, 
susiję su bendradarbiavimu reguliavimo srityje, įtraukti į bet kokią instituciją, kuri gali
būti sukurta būsimam bendradarbiavimui reguliavimo srityje;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad nėra pusiausvyros tarp ekonominių tikslų ir visuomenės 
sveikatos, maisto saugos, gyvūnų gerovės ir aplinkos1; ragina Komisiją pripažinti, kad 
srityse, kuriose ES ir JAV laikosi labai skirtingų taisyklių, nebus pasiektas susitarimas, 
pvz., dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, GMO, hormonų naudojimo 
galvijienos sektoriuje, cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH) bei to įgyvendinimo, gyvūnų klonavimo ūkiniais tikslais, ir todėl 
nesiderėti šiais klausimais;

8. ragina Komisiją laikyti šias reguliavimo priemones ar standartus esminiais ir tokiais, kurių 
negalima pažeisti: 

– su pesticidais susijusių aktyviųjų medžiagų netvirtinimas ir didžiausi ES leidžiami 
likučių lygiai, 

                                               
1 žr. 2014 m. gruodžio 11 d. už prekybą atsakingos Europos Komisijos narės Cecilios Malmström kalbą.
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– su endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis susijusios reguliavimo priemonės,

– organizacinė autonomija vandens tiekimo ir sanitarijos srityje,

– integruotas ES požiūris į maisto saugą, įskaitant gyvūnų gerovės nuostatas, 

– ES teisės aktų dėl vartotojams teikiamos informacijos apie maistą taikymas,

– Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų 
vaistų klinikinių tyrimų įgyvendinimas, visų pirma reikalavimas visų klinikinių tyrimų 
atvejais viešai prieinamoje duomenų bazėje skelbti visapusiškas klinikinių studijų 
ataskaitas pasibaigus leidimo išdavimo procesui, 

– valstybių narių kompetencija sveikatos priežiūros sistemų organizavimo srityje, įskaitant 
medicininių produktų kainas ir kompensavimą, taip pat galimybes gauti vaistų, 

– kosmetikos produktuose naudojamų sudėtinių dalių apribojimai ir draudimas atlikti 
kosmetikos sudėtinių dalių ir galutinių produktų bandymus su gyvūnais, 

– ES atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir žaliosios technologijos politika, taip pat ES 
klimato ir energetikos tikslų siekimas, 

– priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemonės ir ES ir (arba) tarptautiniai 
transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procesai, 

– energiją naudojantiems gaminiams taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai; 

9. ragina Komisiją neįtraukti viešųjų ir socialinių paslaugų į jokias susitarimo nuostatas; be 
to, primygtinai tvirtina, kad neturi būti numatyta neigiamų sąrašų, hibridinio požiūrio ar 
vadinamųjų teisių derinimo išlygų (angl. „ratchet clauses“);

10. ragina Komisiją užtikrinti, kad toliau išvardytose srityse būtų atitinkamai susitarta dėl 
bendro požiūrio, reguliavimo bendradarbiavimo ar abipusio pripažinimo ir nemažinami 
esamo lygio ES standartai:

– visų Europos saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų 
(SGN) pripažinimas ir apsauga, kuriuos turi užtikrinti JAV, ir klaidinančio geografinių 
nuorodų (GN) naudojimo JAV nutraukimas, 

– integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė, siekiant išvengti gyvūnų ir augalų 
kenkėjų, 

– gyvulininkystėje naudojamų antibiotikų kiekio mažinimas, užtikrinant žmonėms ir 
gyvūnams skirtų antibiotikų veiksmingumą, 

– gyvūnų identifikavimo sistemos ir suderinamos atsekamumo nuostatos, siekiant 
užtikrinti, kad perdirbtą ir neperdirbtą maistą, kuriame yra gyvūninės kilmės produktų, 
būtų galima atsekti visoje maisto grandinėje, 

– bandymų su gyvūnais alternatyvos, 
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– farmacinių produktų ir medicinos priemonių gamybos patikros, 

– kovos su nutukimu, ypač vaikų, priemonės,

– žalieji viešieji pirkimai, 

– suderintas 1958 m. UNECE susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ir 
1998 m. susitarimo dėl JT visuotinių techninių taisyklių įgyvendinimas, 

– vienodas patobulinto bandymų ciklo įvedimas tiek ES, tiek JAV, remiantis Pasaulinėmis 
suderintomis lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūromis; rinkos priežiūra, 
gamybos sertifikatų atitiktis ir naudojimo atitikties bandymai, taip pat rezultatų 
skaidrumas, 

– visuotinės transporto priemonių klasifikacijos sistemos įvedimas lengvųjų ir sunkiųjų 
transporto priemonių srityje,

– cianidų pakeitimas kitomis medžiagomis kalnakasyboje; 

11. ragina Komisiją siekti integruoti esamas ES ir JAV maisto sektoriuje taikomas ankstyvojo 
perspėjimo sistemas ir pagerinti produktų atsekamumą transatlantinės prekybos 
grandinėje, kad, siekiant apsaugoti sveikatą, būtų galima greičiau reaguoti, kilus su maisto 
produktais susijusiai grėsmei;

12. ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl TPIP techninių prekybos kliūčių skyriaus nuostatų 
nebūtų apribotos ES ir jos valstybių narių galimybės priimti priemones, kuriomis siekiama 
mažinti tam tikrų prekių, pvz., tabako, daug riebalų, druskos ir cukraus turinčių produktų, 
vartojimą ir žalingą alkoholio vartojimą:

13. ragina Komisiją paraginti JAV panaikinti jautienos importo iš ES draudimą;

14. ragina Komisiją pradėti oficialų dialogą su JAV reguliavimo institucijoms gyvūnų gerovės 
klausimu; ragina Komisiją išsaugoti gyvūnų gerovės nuostatas, kad būtų pasiektas kuo 
didesnio lygio suderinimas, ir taikyti reikiamus tų nuostatų laikymosi užtikrinimo 
mechanizmus; 

15. ragina Komisiją, svarstant prekybos ir tvaraus vystymosi skyriaus nuostatas ir prieš 
susitariant dėl reguliavimo bendradarbiavimo šiose srityse, reikalauti, kad JAV 
visapusiškai laikytųsi daugiašalių aplinkosaugos susitarimų, tokių kaip Monrealio 
protokolas (ozonas), Bazelio konvencija (tarpvalstybinis pavojingų atliekų vežimas), 
Stokholmo konvencija (patvarieji organiniai teršalai), Roterdamo konvencija (prekyba 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir pesticidais), Nykstančių laukinės faunos ir 
floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, Biologinės įvairovės konvencija, Kioto 
protokolas;

16. ragina Komisiją vengti dviprasmybių, siekiant išvengti pernelyg plataus aiškinimo 
arbitražo teismuose, ir šiuo tikslu užtikrinti, kad pagrindiniai susitarime vartojami terminai 
būtų aiškiai apibrėžti;

17. ragina Komisiją nepritarti tam, kad į TPIP būtų įtraukta ISDS, kadangi, viena vertus, šis 
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mechanizmas iš esmės kelia pavojų suverenioms ES, jos valstybių narių ir vietos bei 
regionų valdžios institucijų teisėms tvirtinti taisykles dėl visuomenės sveikatos, maisto 
saugos ir aplinkos ir, kita vertus, pareiga užtikrinti veiksmingą teisinę apsaugą, remiantis 
demokratiniu teisėtumu ir siekiant kompetentingai, veiksmingai ir taupant lėšas priimti 
sprendimus visais numatytais ginčų atvejais, turėtų tekti ES ir (arba) valstybių narių 
teismams;

18. ragina Komisiją, kad ji, vykstant deryboms dėl TPIP, laikytųsi G20 įsipareigojimų 
palaipsniui panaikinti iškastinio kuro subsidijas ir panaikintų kuro mokesčių išimtis 
komercinės aviacijos srityje;

19. ragina Komisiją užtikrinti, kad Parlamentas būtų nuolat visapusiškai informuojamas apie 
derybų eigą;

20. ragina Komisiją ir toliau didinti derybų skaidrumą ir laikytis 2015 m. sausio 7 d. Europos 
ombudsmeno rekomendacijų;

21. ragina Komisiją primygtinai paprašyti JAV imtis tokių pat veiksmų kaip ES skaidrumui 
didinti;

22. ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl TPIP susitarimo atliekamas prekybos poveikio 
tvarumui vertinimas būtų išsamus ir atnaujintas, kai tik tekstas bus konsoliduotas, prieš 
priimant galutinę susitarimo versiją ir būtų aiškiai įtraukti suinteresuotieji subjektai ir 
pilietinė visuomenė; mano, kad prekybos poveikio tvarumui vertinime taip pat turėtų būti 
nuodugniai išnagrinėtos ir įvertintos visos pasiūlytos nuostatos, siekiant numatyti galimą 
jų poveikį reguliavimo acquis ir ES laisvei siekti teisėtų viešosios politikos tikslų ateityje, 
taip pat turėtų būti įvertinta, ar numatyto tikslo negalima taip pat pasiekti kitomis 
priemonėmis.
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