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TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1app

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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų 
sumažinimo arba panaikinimo
(COM(2014) 0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2014) 0597),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0165/2014),

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

– atsižvelgdamas į 2014 m. ... d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti 
Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 
straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0000/2014),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą; 

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. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo 
arba panaikinimo įsigaliojo 2014 m. balandžio 23 d., po to, kai savo 2014 m. balandžio 3 d. 
teisėkūros rezoliucijoje jam pritarė Europos Parlamentas, ir turėjo būti taikomas iki datos, nuo 
kurios įsigalios arba bus laikinai taikoma asociacijos susitarimo IV antraštinė dalis. Planuota, 
kad Reglamentas (ES) Nr. 374/2014 nustos būti taikomas vėliausiai 2014 m. lapkričio 1 d. 

Po trišalių konsultacijų 2014 m. rugsėjo 12 d. bendrame ministrų pareiškime dėl ES ir 
Ukrainos asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo 
įgyvendinimo ES pusė sutiko valstybėms narėms pasiūlyti iki 2015 m. gruodžio 31 d. atidėti 
laikiną išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo taikymą ir šiuo laikotarpiu 
toliau taikyti Ukrainai naudingas ES autonomines prekybos priemones. Šis sprendimas yra 
visapusiško taikos proceso Ukrainoje, vykdomo laikantis Ukrainos teritorinio vientisumo 
principo ir gerbiant Ukrainos teisę spręsti dėl savo likimo, dalis. Jis priimtas atsižvelgiant į 
Ukrainos prašymą ir mainais į Rusijos Federacijos įsipareigojimą toliau taikyti Ukrainai 
Nepriklausomų valstybių sandraugos laisvosios prekybos susitarimo (NVS LPS) lengvatini 
režimą. Todėl, siekdama remti Ukrainos politinį ir ekonominį stabilumą, Europos Komisija 
pasiūlė pratęsti Reglamento (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų 
sumažinimo arba panaikinimo taikymą iki 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. iki datos, kai įsigalios 
Asociacijos susitarimo IV antraštinė dalis. 

Atsižvelgiant į tikslą užtikrinti, kad būtų paliktos esamos patekimo į ES rinką sąlygos, ir kuo 
labiau sumažinti riziką, kad sutriks eksportas į ES, autonominių prekybos priemonių taikymo 
pratęsimas lieka pačiu veiksmingiausiu sprendimu. Reglamento (ES) Nr. 374/2014 taikymo 
pratęsimu iki 2015 m. pabaigos norima paremti Ukrainą, esančią labai sunkioje saugumo, 
politinėje ir ekonominėje padėtyje, pagal ratifikuotą asociacijos susitarimą įgyvendinant ES 
tarifinius įsipareigojimus. 

Remiantis oficialia statistika, per pirmąjį 2014 m. pusmetį Ukrainos eksportas į ES ženkliai 
išaugo. Tuo pat metu pastebėtas Ukrainos eksporto į Rusiją sumažėjimas dėl prekybos 
suvaržymų, taikomų norint į Rusijos rinką įvežti Ukrainos prekes, ir dėl Rusijos rinkos 
nenuspėjamumo. Iš tiesų Ukrainos pusė nurodo, kad dėl autonominių prekybos priemonių jos 
eksportas į ES per pirmąjį 2014 m. pusmetį išaugo (+25 proc., pagal vertę – 587 mln. USD) ir 
kad šis prieaugis beveik kompensuoja sumažėjusį jos eksportą į Rusiją (-24,5 proc., pagal 
vertę – 592 mln. USD). Atsižvelgiant į kitus veiksnius, tokius kaip valiutos nuvertėjimas, 
Ukrainos eksportui į Rusiją pastarosios taikomų atsakomųjų priemonių šalutinis poveikis ir 
kompensavimas Europoje, atrodo, kad vyksta persiorientavimas iš Rusijos rinkos į Europos 
rinką ir kad autonominės prekybos priemonės neabejotinai didina Ukrainos gamintojų ir 
įmonių galimybes ieškoti naujų rinkų ir sumažinti neigiamas Ukrainai taikomų Rusijos 
atsakomųjų prekybos priemonių pasekmes.

Nors ši tendencija labai svarbi Ukrainai ir jos įmonėms, ekonominis išaugusio Ukrainos 
eksporto į ES poveikis, turint mintyje šių dviejų prekybos partnerių asimetriją ekonominiu 
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požiūriu, tikrai bus labai mažas. Be to, prekybos lengvatos atspindi proporcingus derybų su 
Ukraina dėl išsamaus ir visapusiško prekybos susitarimo rezultatus ir buvo kruopščiai 
apibrėžtos siekiant užtikrinti tinkamo lygio apsaugą jautriems ES sektoriams ir kartu 
palengvinti prekybą su Ukraina. Būtina prekybos su ES sąlyga, taikoma ir visoms kitoms 
trečiosioms šalims, yra atitiktis ES sanitarijos ir fitosanitarijos standartams ir šių standartų 
laikymasis. Lengvatų taikymo pratęsimas susietas su galimybe sustabdyti autonominių 
prekybos priemonių taikymą sukčiavimo atveju arba jei būtų priimtos nepalankios prekybos 
priemonės, o jos užtikrinamos su sąlyga, kad Ukraina gerbs demokratijos principus, žmogaus 
teises ir pagrindines laisves ir laikysis teisinės valstybės principo. Visi šie dalykai yra 
papildomos ES apsaugos priemonės palengvinant prekybą Ukrainai.

Pranešėjas pažymi, kad, siekiant išlaikyti aukšto lygio paramą Ukrainai ir didesnį prekybos 
sąlygų apibrėžtumą ekonominės veiklos vykdytojams, svarbu, jog Parlamentas, svarstydamas 
Komisijos pasiūlymą, taikytų pagreitintą procedūrą ir pratęsimą būtų galima taikyti nuo 
2014 m. lapkričio 2 d., t. y. be pertrūkio. Net jei esama taikymo atgaline data galimybės, jeigu 
pratęsimas neįsigalios iškart po lapkričio 1 d., įmonės turės vykdyti veiklą sistemos, pagal 
kurią lengvatos nenumatytos, sąlygomis, patirti teisinį neapibrėžtumą, didesnę naštą ir dėl to 
sulėtės Ukrainos importas į ES. Be to, autonominės prekybos priemonės suteikia Ukrainos 
gamintojams ir įmonėms labai reikalingą galimybę nukreipti savo eksportą nuo vis labiau 
ribojamos Rusijos rinkos, taip pat paskatą pritaikyti savo veikimo būdą ir standartus prie 
taikomų ES ir pasirengti iki galo įgyvendinti išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos 
susitarimą ne vėliau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d.

Asociacijos susitarimo su Ukraina 2 straipsnyje nurodyta, kad pagarba demokratijos 
principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, teisinės valstybės principo 
laikymasis, skatinimas laikytis suvereniteto ir teritorinio vientisumo, sienų neliečiamumo ir 
nepriklausomybės principų, taip pat kova su masinio naikinimo ginklų, susijusių medžiagų ir 
jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu laikomi esminiais šio susitarimo elementais. 
Reglamente (ES) Nr. 374/2014 numatytos autonominės lengvatos taikomos su sąlyga, kad 
Ukraina laikosi tų pačių principų. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 ES nustatyti kiekiai ir 
(arba) muitai toliau taikomi 2015 m.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, jog dabartinėmis sąlygomis Europos Parlamentui laiku ir 
greitai pritarus Komisijos pasiūlymui pratęsti reglamento, kuriuo Ukrainai taikomos 
autonominės prekybos priemonės, galiojimą bus įrodyta, kad ES gali veikti greitai, ryžtingai ir 
pagal savo politinius įsipareigojimus.  

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Europos Parlamentui pritarti 
Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.


