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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

 Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Pridedamas Tarybos sprendimo pasiūlymas yra teisinė priemonė, skirta sudaryti Prisijungimo 
protokolą prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos 
susitarimo, įtraukiamą dėl Ekvadoro prisijungimo.

Bolivijai pasitraukus iš derybų dėl ES ir Andų bendrijos asociacijos susitarimo, 2009 m. 
sausio 19 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl prekybos susitarimo su Andų bendrijos 
šalimis narėmis (t. y. Bolivija, Kolumbija, Ekvadoru ir Peru), norinčiomis sudaryti 
proporcingą, plataus užmojo, išsamų ir su PPO nuostatomis derantį susitarimą. Todėl 2009 m. 
sausio mėn. ES bei Kolumbija, Ekvadoras ir Peru pradėjo derybas dėl daugiašalio prekybos 
susitarimo. Bolivija nusprendė nedalyvauti. Po keturių raundų Ekvadoras laikinai pasitraukė 
iš derybų ir toliau buvo deramasi tik su Peru ir Kolumbija. 

2012 m. birželio 26 d. ES pasirašė Prekybos susitarimą su Kolumbija ir Peru. Prekybos 
susitarimas pradėtas laikinai taikyti nuo 2013 m. kovo 1 d. (Peru atžvilgiu) ir 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. (Kolumbijos atžvilgiu).

Prekybos susitarimo 329 straipsnyje nustatyta tvarka, kuria kitos Andų bendrijos šalys narės 
gali prie jo prisijungti.

Ekvadoras pateikė prašymą atnaujinti derybas su Sąjunga dėl prisijungimo prie Prekybos 
susitarimo ir jos įvyko 2014 m. 2014 m. liepos mėn. derybos dėl Protokolo dėl Ekvadoro 
prisijungimo prie Susitarimo (toliau – Prisijungimo protokolas) buvo pabaigtos.

Komisija žodžiu ir raštu teikė ES valstybėms narėms informaciją apie derybas su Ekvadoru 
per Tarybos Prekybos politikos komitetą. Europos Parlamentui taip pat buvo reguliariai 
pranešama apie įvykių eigą per jo Tarptautinės prekybos komitetą (INTA). Visas per derybas 
suformuluotas tekstas buvo pateiktas abiem institucijoms. 

Parafavus Prisijungimo protokolą reikėjo sudaryti tarpinį abipusį susitarimą, kuriuo būtų 
sukurta laisvosios prekybos su Ekvadoru erdvė ir taip būtų išvengta nebūtinų prekybos 
trikdymų. Europos Sąjungoje buvo priimtas 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1384/2014 dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų 
režimo, kuriuo nustatoma, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Ekvadoro kilmės prekėms toliau 
taikomi lengvatiniai muitų tarifai, kurie šioms prekėms taikyti 2014 m. gruodžio 12 d. 
Reglamentas (ES) Nr. 1384/2014 nustos galioti 2016 m. gruodžio 31 d.

Remdamasis Prekybos susitarimo 329 straipsnio 4 dalimi ir 89 išnaša ES, Kolumbijos ir Peru 
prekybos komitetas, įsteigtas pagal Prekybos susitarimą, per 2016 m. vasario 8 d. posėdį 
patvirtino Ekvadoro Prisijungimo protokolą.

Derėjimas su galiojančiomis šios politikos srities nuostatomis

Ekvadorui prisijungus prie galiojančio Prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru –
proporcingo, plataus užmojo, išsamaus ir derančio su PPO nuostatomis – sustiprinama ES 
prekybos ryšių su šia šalimi teisinė sistema ir lengvinama abipusė prekyba bei investicijos. Be 
to, Ekvadoras tampa bendrų Susitarimu nustatytų taisyklių ir institucijų režimo dalimi. 

Prisijungus prie Prekybos susitarimo taip pat bus suteikta proga sustiprinti Ekvadoro 
ekonomines reformas ir pastangas įsilieti į pasaulio ekonomiką, užtikrinti didesnę gerovę ir 
sustiprinti ekonomikos augimą, kad jo piliečiai gyventų geriau. 
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Šiuo Prisijungimo protokolu Komisija pasiekė derybiniuose nurodymuose nustatytus tikslus: 
panaikinti didelius muitų tarifus, šalinti technines prekybos kliūtis, liberalizuoti paslaugų 
rinkas, apsaugoti vertingas ES geografines nuorodas (GN), atverti viešųjų pirkimų rinkas, 
įtraukti įsipareigojimus dėl darbo ir aplinkos standartų įgyvendinimo ir nustatyti veiksmingas 
bei sparčias ginčų sprendimo procedūras. Pasiektu susitarimu smarkiai viršijami PPO 
įsipareigojimai ir užtikrinamos tokios pat veiklos sąlygos kaip ir mūsų konkurentams regione. 

 Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Protokole taip pat pateikiamas skyrius dėl prekybos ir darniojo vystymosi, kuriuo Prekybos 
susitarimas susiejamas su ES tikslais darbo, aplinkos ir klimato kaitos srityse. 

2. TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMAS IR PROPORCINGUMAS

 Teisinis pagrindas

Šio Tarybos sprendimo teisinis pagrindas yra Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, visų 
pirma jos 91 straipsnis, 100 straipsnio 2 dalis ir 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa kartu 
su 218 straipsnio 6 dalies a punktu.

 Subsidiarumas (neišimtinė kompetencija)

Kaip nustatyta SESV 3 straipsnyje, bendra prekybos politika priklauso išimtinei Sąjungos 
kompetencijai.

 Proporcingumas

Šis pasiūlymas būtinas, kad būtų įgyvendinti Sąjungos tarptautinės prekybos ir politikos 
tikslai, susiję su Ekvadoru ir apskritai Lotynų Amerika, kaip ne kartą pabrėžta ES ir Lotynų 
Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) viršūnių susitikimų deklaracijose. 

 Priemonės pasirinkimas

Šis pasiūlymas pagrįstas SESV 218 straipsnio 5 dalimi, kurioje numatyta dėl tarptautinių 
susitarimų priimti Tarybos sprendimus. Kitų teisinių priemonių šiame pasiūlyme nurodytam 
tikslui pasiekti nėra. 

3. EX-POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS
ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

 Ex-post vertinimas ir (arba) galiojančių teisės aktų tinkamumo patikros

Netaikoma.

 Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Netaikoma.

 Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma. 

 Poveikio vertinimas

Parengtas ir 2009 m. spalio mėn. paskelbtas išsamus prekybos poveikio darnumui vertinimas 
(PDV), kuriame nagrinėtas galimas poveikis ekonomikai, socialiniams aspektams ir aplinkai. 

 Reglamentavimo tinkamumas ir paprastinimas
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Prisijungimo protokolo sudarymui programa REFIT netaikoma, dėl jo Sąjungos MVĮ nepatirs 
jokių išlaidų ir dėl jo nekyla jokių su skaitmenine aplinka susijusių klausimų. 

 Pagrindinės teisės

Pasiūlymas neturi poveikio pagrindinių teisių apsaugai Sąjungoje. 

4. POVEIKIS BIUDŽETUI

Apskaičiuota, kad negautų muitų suma sudarys apie 80 mln. EUR po dešimties metų nuo 
visapusiško Susitarimo įgyvendinimo.

5. KITI ASPEKTAI

 Protokolo pobūdis ir taikymo sritis

Ekvadoro Prisijungimo protokolu prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos 
bei Peru prekybos susitarimo nustatomi reikiami Prekybos susitarimo pakeitimai, kuriais 
atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą prie jo. Prekybos susitarimu ES ūkinės veiklos 
vykdytojams sudaromos sąlygos naudotis visomis Šalių ūkių teikiamomis galimybėmis ir 
veikti naujose viena kitą papildančiose tų ūkių srityse. Įgyvendinant Susitarimą ES 
pramoninių ir žuvininkystės produktų eksportuotojai į Ekvadorą galiausiai visiškai nebemokės 
muitų. Tai atitinka GATT 1994 XXIV straipsnyje nustatytus kriterijus (panaikinti muitus ir 
kitas prekybos ribojimo nuostatas praktiškai visai šalių tarpusavio prekybai), t. y. nuostatos 
bus taikomos 99,5 proc. ES eksporto (per 10 metų 100 proc. mūsų prekybos pramonės 
produktais ir per 17 metų – apie 90 proc. žemės ūkio). Be to, pagal Susitarimą bus galima 
panaikinti kai kurias svarbias netarifines kliūtis. Įsigaliojus Susitarimui Ekvadorui bus 
atvertos plačios naujos galimybės patekti į ES rinką, visų pirma eksportuojant pagrindinius 
žemės ūkio produktus – bananus, be to, ES 100 proc. nebetaikys muitų Ekvadoro kilmės 
žuvininkystės produktams ir liberalizuos 99,9 proc. pramoninių muitų tarifų eilučių ir 
100 proc. pramonės importo. 

Kalbant apie paslaugas, įsisteigimą ir viešųjų pirkimų aprėptį pasiektas susitarimas atitinka 
Susitarimo su Kolumbija ir Peru užmojus. Į jį įtraukti svarbūs įsipareigojimai dėl paslaugų 
teikimo kertant sieną ir įsisteigimo visuose pagrindiniuose sektoriuose (visų pirma finansinių 
paslaugų, telekomunikacijų ir transporto) ir patenkinamai išspręsti ES susirūpinimą kėlę 
klausimai dėl laikino fizinių asmenų buvimo verslo reikalais (4 būdas). Viešųjų pirkimų 
srityje ES pasiekė tiek centrinio lygmens, tiek jam pavaldžių valdžios institucijų 
įsipareigojimo taikyti pakankamai mažus ribinius dydžius. 

Be to, Susitarime pateikiama keletas nuostatų, viršijančių nustatytąsias daugiašaliu pagrindu, 
visų pirma šių sričių: intelektinės nuosavybės (pvz., užtikrinta 116 ES geografinių nuorodų 
apsauga Ekvadore, paaiškintos duomenų apsaugos sąlygos); darnaus vystymosi (šis 
Susitarimas darbo ir aplinkos apsaugos klausimais yra lygiavertis arba viršijantis BLS+ ir juo 
nustatomi konkretūs įsipareigojimai dėl tausios žuvininkystės); konkurencijos (monopolijoms 
ir valstybės įmonėms taikomos nuostatos, įsipareigojimai dėl subsidijų skaidrumo); techninių 
prekybos kliūčių (PPO+ rinkos stebėjimo elementai, reglamentavimo procedūrų skaidrumas ir 
ženklinimo bei žymėjimo nuostatos); sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių (PPO+ priemonės 
dėl gyvūnų gerovės, skirstymas į regionus, eksporto įmonių tvirtinimas, patikros vietose ir 
importo patikrinimai) ir kt. Be to, prisijungęs prie Susitarimo Ekvadoras dalyvaus Prekybos 
komiteto ir kelių pakomitečių veikloje ir galės konsultuotis dėl konkrečių prekybos klausimų, 
susijusių su jų kompetencijos sritimis. Todėl Susitarimas vertingas dar ir tuo, kad juo, 
viršijant PPO pagrindinių nuostatų taisykles, įtvirtinama ir skatinama atvirumo politika ir 
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tarptautiniu mastu suderintos geriausios patirties laikymasis vidaus lygmeniu, kartu 
užtikrinant skaidrią, nediskriminacinę ir prognozuojamą aplinką regione veikiantiems ES 
veiklos vykdytojams ir investuotojams. Šį tikslą pasiekti padės ir tai, kad ES galės pasinaudoti 
Susitarime numatyta dvišalių ginčų sprendimo tvarka.

 Įgyvendinimo planai ir stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų teikimo taisyklės

Remdamosi Prekybos susitarimo bendrosiomis nuostatomis Šalys įsipareigoja nuolat stebėti 
jo veikimą ir poveikį. 

Ekvadoras dalyvaus pagal Prekybos susitarimo 12 straipsnį įsteigto Prekybos komiteto, kuris 
vykdo Prekybos susitarimo veikimo, įgyvendinimo ir tinkamo taikymo priežiūrą ir už tai 
atsako, veikloje.

Prekybos komitetas taip pat prižiūri visų specialiųjų organų, įsteigtų pagal Susitarimą, veiklą, 
kurioje Ekvadoras taip pat dalyvaus kaip Susitarimo Šalis.

Prie Prekybos komiteto jau įsteigti šie specialieji organai: 

 Patekimo į rinką pakomitetis,

 Žemės ūkio pakomitetis, 

 Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių pakomitetis,

 Viešųjų pirkimų pakomitetis,

 Intelektinės nuosavybės pakomitetis,

 Muitinių pakomitetis,

 Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis,

 Techninių prekybos kliūčių pakomitetis.

Ataskaitų teikimui galioja Reglamento (ES) Nr. 19/2013 nuostatos, pagal kurias Komisija yra 
įsipareigojusi teikti Europos Parlamentui ir Tarybai metines Prekybos susitarimo taikymo, 
įgyvendinimo ir prievolių laikymosi ataskaitas. Jau pateiktos dvi šios ataskaitos, naujausia –
2016 m. vasario mėn. 

 Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma. 

 Išsamus konkrečių šio pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Pasiūlymo 1 ir 2 straipsniuose pateikiamos nuostatos dėl Protokolo sudarymo Sąjungos vardu 
ir pranešimo, kuriuo išreiškiamas Europos Sąjungos sutikimas laikytis Prekybos susitarimo.

3 straipsnyje nurodoma, kad Prisijungimo protokolas neturi būti aiškinamas taip, kad juo būtų 
suteikiama teisių ar nustatoma prievolių, kuriomis būtų galima tiesiogiai remtis Sąjungos ar 
jos valstybių narių teismuose ar teisminėse institucijose.

4 straipsnyje nustatoma šio sprendimo įsigaliojimo data. 
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2016/0092 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos 
bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl Ekvadoro prisijungimo, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 
dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą1,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1) 2009 m. sausio 19 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu vesti derybas dėl 
daugiašalio prekybos susitarimo su Andų bendrijos šalimis narėmis, norinčiomis 
sudaryti plataus užmojo, išsamų ir proporcingą prekybos susitarimą; 

(2) 2012 m. birželio 26 d. Sąjunga pasirašė Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir 
Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimą2 (toliau – Prekybos susitarimas). Prekybos 
susitarimas laikinai taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d. (Peru atžvilgiu) ir 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. (Kolumbijos atžvilgiu);

(3) Prekybos susitarimo 329 straipsnyje nustatyta tvarka, kuria prie jo gali prisijungti kitos 
Andų bendrijos šalys narės;

(4) 2014 m. liepos 17 d. Sąjunga ir Ekvadoras baigė derybas dėl Protokolo, kuriuo 
atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą prie Prekybos susitarimo; 

(5) kaip reikalaujama Prekybos susitarimo 329 straipsnio 4 dalyje, pagal Prekybos 
susitarimą įsteigtas Prekybos komitetas patvirtino Protokolo tekstą per 2016 m. 
vasario 8 d. posėdį; 

(6) remiantis [...] Tarybos sprendimu Nr. [...], Prisijungimo protokolas pasirašytas [...] su 
sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau. kol neįsigaliojo, Prisijungimo protokolas nuo [...] 
taikomas laikinai;

(7) Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis

1. Sąjungos vardu patvirtinamas Prisijungimo protokolas prie Europos Sąjungos bei jos 
valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamas dėl 
Ekvadoro prisijungimo.

                                               
1 OL C […], […], p.[…].
2 OL L 354, 2012 12 21, p. 3.
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2. Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos Sąjungos vardu pateikti 
pranešimą, nurodytą Prisijungimo protokolo 27 straipsnio 2 dalyje, kuriuo išreiškiamas 
Europos Sąjungos sutikimas laikytis Prisijungimo protokolo.

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, įgaliotą Europos Sąjungos vardu [pateikti patvirtinimo 
dokumentą] [pateikti pranešimą] [pasikeisti patvirtinimo dokumentais], kaip nurodyta 
Susitarimo [...] straipsnyje, kad išreikštų Europos Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo.

3 straipsnis

Prisijungimo protokolas neaiškinamas taip, kad juo būtų suteikiama teisių ar nustatoma 
prievolių, kuriomis būtų galima tiesiogiai remtis Sąjungos ar jos valstybių narių teismuose ir 
teisminėse institucijose. 

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu
Pirmininkas
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FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO, KURIO POVEIKIS BIUDŽETUI 
SUSIJĘS TIK SU PAJAMOMIS, PAŽYMA

1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS

TARYBOS SPRENDIMAS dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei 
jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl 
Ekvadoro prisijungimo, sudarymo.

2. BIUDŽETO EILUTĖS

Skyrius ir straipsnis – 12 skyrius, 120 straipsnis.

2016 metams numatytos biudžeto lėšos – .

3. FINANSINIS POVEIKIS

 Pasiūlymas neturi finansinio poveikio.

 Pasiūlymas neturi finansinio poveikio išlaidoms, bet turi tokį finansinį poveikį 
pajamoms:

(mln. EUR (dešimtųjų tikslumu))

Biudžeto eilutė Pajamos3 12 mėnesių laikotarpis, 
prasidedantis 

mmmm mm dd

[n metai]

120 straipsnis Poveikis nuosaviems ištekliams Laikino taikymo 
pradžios data

Padėtis pradėjus taikyti priemonę

[n + 1] [n + 2] [n + 3] [n + 4] [n + 10]

120 straipsnis 80

4. KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS

ES muitų teisės aktais siekiama užtikrinti, kad būtų teisingai taikomos visos ES muitų 
priemonės, įskaitant muitų tarifų lengvatas, nustatytas šiame Prisijungimo protokole, kuriame 
taip pat numatyta taikyti Prekybos susitarimo reikiamas nuostatas, kad būtų galima taikyti 
lengvatines kilmės taisykles ir vystyti administracinį bendradarbiavimą (II priedas), teikti 
pagalbą dėl užklausų (V priedas) ir, po konsultacijų, laikinai netaikyti muitų tarifų lengvatų, 
jei nustatoma sukčiavimo ir kitų pažeidimų, susijusių su lengvatiniu režimu, atvejų (III 
priedas).

                                               
3 Tradiciniai nuosavi ištekliai (žemės ūkio mokesčiai, cukraus mokesčiai, muitai) turi būti nurodomi 

grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.
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5. KITOS PASTABOS

Apskaičiavimas pagrįstas vidutiniu importo dydžiu 2012–2014 m. 
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