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PAKEITIMAI 001-013 
pateikė Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešimas
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo 
stabilizavimo priemonė

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) prieš pradedant derybas dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų ar 
susitarimo pratęsimo, kai į jį įtraukiamos 
naujos valstybės, ir jei šis susitarimas ar 
jo pratęsimas gali turėti tiesioginį poveikį 
atokiausių regionų ekonomikai ir 
augintojams, reikia parengti poveikio 
vertinimus ir sistemingai juos naudoti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Ekvadoras, vienas didžiausių 
bananų augintojų ir tiekėjų į Sąjungą 
kartu su Kolumbija, prisijungia prie 
susitarimo. Dabartinė bananų importo 
stabilizavimo priemonė turėtų būti 



PE596.590/ 2

LT

taikoma ir Ekvadorui. Tačiau šiuo metu 
galiojančios bananų importo 
stabilizavimo priemonės taikymas 
pasirodė esąs neveiksmingas. Iš tiesų, 
patirtis rodo, kad priemonei trūksta 
lankstumo, o tai trukdo užtikrinti jos 
veiksmingumą. Trejus metus iš eilės, Peru 
nustatytu importu buvo viršyta ribinė 
apimtis, tačiau jokių priemonių nebuvo 
imtasi. Dėl šių priežasčių būtini 
pakeitimai siekiant užtikrinti, kad 
taikomos procedūros yra spartesnės ir 
supaprastintos, siekiant pagerinti 
informacijos srautą tarp Europos 
Parlamento, Komisijos ir valstybių narių, 
visų pirma įskaitant ankstyvąjį 
perspėjimą, kai 80 proc. viršijami ribiniai 
kiekiai, ir įsteigiant kainų stebėsenos 
centrą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 19/2013
1 straipsnio h punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. 1 straipsnio h punktas pakeičiamas 
taip:

h) pereinamasis laikotarpis dešimt metų 
nuo Susitarimo taikymo pradžios datos; 
taikomas Kolumbijos arba Peru kilmės 
statusą turinčiam produktui, kuriam, kaip 
nurodyta Susitarimo I priedo (Muitų tarifų 
panaikinimo sąrašai) 1 priedėlio (Muitų 
panaikinimas) B skirsnio 1 ir 2 
poskirsniuose, numatytas trumpesnis nei 
dešimties metų tarifų panaikinimo 
laikotarpis, arba tarifų panaikinimo 
laikotarpis prie jo pridedant trejus metus 
produktui, kuriam Muitų tarifų 
panaikinimo sąraše numatytas dešimties 
metų ar ilgesnis tarifų panaikinimo 
laikotarpis.

„h) pereinamasis laikotarpis dešimt metų 
nuo Susitarimo taikymo pradžios datos; 
taikomas Kolumbijos, Ekvadoro arba Peru 
kilmės statusą turinčiam produktui, kuriam, 
kaip nurodyta Susitarimo I priedo (Muitų 
tarifų panaikinimo sąrašai) 1 priedėlio 
(Muitų panaikinimas) B skirsnio 1 ir 2 
poskirsniuose, numatytas trumpesnis nei 
dešimties metų tarifų panaikinimo 
laikotarpis, arba tarifų panaikinimo 
laikotarpis prie jo pridedant trejus metus 
produktui, kuriam Muitų tarifų 
panaikinimo sąraše numatytas dešimties 
metų ar ilgesnis tarifų panaikinimo 
laikotarpis. Šio laikotarpio taikymo 
pradžia Ekvadorui pradedama skaičiuoti 
nuo jo prisijungimo prie susitarimo.“
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 19/2013
15 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a. 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. 1 dalyje nurodytų produktų importui 
nustatoma atskira metinė ribinė importo 
apimtis, kaip nurodyta priede pateiktos 
lentelės antroje ir trečioje skiltyse. Jeigu 
atitinkamais kalendoriniais metais 
pasiekiama nustatyta ribinė importo iš 
Kolumbijos arba Peru apimtis, Komisija 
pagal 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos tvarką priima įgyvendinimo aktą, 
kuriuo ji gali arba laikinai nutraukti 
lengvatinės muito normos taikymą 
atitinkamos kilmės produktams ne 
ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir 
ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų 
pabaigos, arba nustatyti, kad toks 
nutraukimas yra netinkamas.

„2. 1 dalyje nurodytų produktų importui 
nustatoma atskira metinė ribinė importo 
apimtis, kaip nurodyta priede pateiktos 
lentelės antroje, trečioje ir ketvirtoje 
skiltyse. Kai atitinkamais kalendoriniais 
metais pasiekiama nustatyta ribinė importo 
iš Kolumbijos, Ekvadoro arba Peru 
apimtis, Komisija pagal 14 straipsnio 4 
dalyje nurodytą skubos tvarką priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo ji laikinai 
nutraukia lengvatinės muito normos 
taikymą atitinkamos kilmės produktams ne 
ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir 
ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų 
pabaigos, arba nustatyti, kad toks 
nutraukimas yra netinkamas.“

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Taryba turi gauti mėnesinę informaciją apie bananų importą ir 
išnagrinėti šio importo poveikį iki tol, kol pasiekiama ši riba. ES ir Kolumbijos (Peru) 
susitarime nurodyta: kai pasiekiama nustatyta ribinė apimtis [...] ES gali laikinai sustabdyti 
lengvatinių muitų taikymą (I priedo 1 priedelio A skyrius). Tai reiškia, kad mechanizmas 
galėtų būti taikomas automatiškai, kai pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 19/2013
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. 15 straipsnyje įterpiama ši dalis: 
„2a. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie bananų 



PE596.590/ 4

LT

importo iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru 
pokyčius ir jų poveikį Sąjungos rinkai ir 
Europos augintojams. Todėl kasmet ne 
vėliau kaip iki spalio 1 d. ji turi atlikti 
analizę, apimančią pastaruosius devynis 
praėjusių metų mėnesius, ir ją perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
Ši analizė turi padėti įvertinti galimą 
rinkos destabilizacijos riziką ir iš anksto 
numatyti importo pokyčius per likusį 
kalendorinių metų laikotarpį. Šiuo tikslu 
Komisija turi atsižvelgti į visą per 
praėjusius metus surinktą informaciją, 
visų pirma, į Europos gamybos apimtis, 
importo apimtį, pardavimo kainą Europos 
bananų rinkoje, ypač bananus 
gaminančiose šalyse, ir užsienyje 
taikomas kainas. Komisija taip pat turi 
įvertinti poveikį Europos augintojams, 
visų pirma, jų užimtumo lygiui ir jų 
pajamoms.
Kai importo apimtys pasiekia 80 proc. 
ribą, nuo kurios vienai arba kelioms 
susitarimo šalims pradedama taikyti 
stabilizavimo priemonė, nurodyta šio 
reglamento priede, Komisija privalo raštu 
oficialiai įspėti Europos Parlamentą ir 
Tarybą ir jiems pateikti importo poveikio 
Europos bananų rinkai analizę.“

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 19/2013
15 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4c. 15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.
3. Priimdama sprendimą, ar priemonės 
turėtų būti taikomos pagal 2 dalį, 
Komisija atsižvelgia į atitinkamo importo 
poveikį Sąjungos bananų rinkos padėčiai. 
Tas tyrimas atliekamas atsižvelgiant į 
tokius veiksnius kaip atitinkamo importo 
poveikis Sąjungos kainų lygiui, importo iš 
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kitų šaltinių pokyčiai, bendras Sąjungos 
rinkos stabilumas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 19/2013
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. 15 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Komisija parengia tikslias statistikos 
priemones, kuriomis atsižvelgiama į 
importo apimčių ir kainų tendencijas, 
įskaitant ir per laikotarpius, apimančius 
vieną mėnesį, ir ypač bananus 
gaminančiose Sąjungos šalyse, siekiant 
išsamiau įvertinti importą ir Europos 
bananų rinkos padėtį. Komisija savo 
interneto svetainėje skelbia ir kas tris 
mėnesius atnaujina duomenis apie žalių 
bananų kainų pokyčius Europos bananų 
rinkoje. Komisija gali sušaukti ad hoc 
stebėsenos susitikimus su valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.“

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 19/2013
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. 15 straipsnis papildomas šia dalimi:
„7a. Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą apie bananų importo 
stabilizavimo priemonės taikymą. 
Ataskaitoje pateikiamas bananų importo 
pokyčių ir jų poveikio Sąjungos rinkai ir 
augintojams vertinimas. Jei ataskaitoje 
nustatoma, kad Sąjungos bananų rinkos 
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ir (arba) Europos augintojų labai 
pablogėjo ar gali labai pablogėti, Komisija 
apsvarsto galimybę imtis tinkamų 
priemonių, įskaitant papildomąsias 
kompensavimo priemones.“

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 20/2013
15 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. 1 dalyje nurodytų produktų importui 
nustatoma atskira metinė ribinė importo 
apimtis, kaip nurodyta priede pateiktoje 
lentelėje. Importuojant 1 dalyje nurodytus 
produktus, kuriems nustatyta lengvatinė 
muito norma, be kilmės įrodymo, nustatyto 
pagal Susitarimo II priedą (Sąvokos 
„produktų kilmė“ apibrėžimas ir 
administracinio bendradarbiavimo 
metodai), taip pat turi būti pateiktas 
eksporto sertifikatas, išduotas Centrinės 
Amerikos šalies Respublikos, iš kurios 
eksportuojami produktai, kompetentingos 
valdžios institucijos. Jeigu atitinkamais 
kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta 
ribinė importo iš Centrinės Amerikos šalies 
apimtis, Komisija, remdamasi 14 straipsnio 
4 dalyje nurodyta skubos tvarka, priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo ji gali arba 
laikinai nutraukti lengvatinės muito 
normos taikymą atitinkamos kilmės 
produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių 
laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų 
kalendorinių metų pabaigos, arba 
nustatyti, kad toks nutraukimas yra 
netinkamas.

„2. 1 dalyje nurodytų produktų importui 
nustatoma atskira metinė ribinė importo 
apimtis, kaip nurodyta priede pateiktoje 
lentelėje. Importuojant 1 dalyje nurodytus 
produktus, kuriems nustatyta lengvatinė 
muito norma, be kilmės įrodymo, nustatyto 
pagal Susitarimo II priedą (Sąvokos 
„produktų kilmė“ apibrėžimas ir 
administracinio bendradarbiavimo 
metodai), taip pat turi būti pateiktas 
eksporto sertifikatas, išduotas Centrinės 
Amerikos šalies Respublikos, iš kurios 
eksportuojami produktai, kompetentingos 
valdžios institucijos. Kai atitinkamais 
kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta 
ribinė importo iš Centrinės Amerikos šalies 
apimtis, Komisija, remdamasi 14 straipsnio 
4 dalyje nurodyta skubos tvarka, priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo ji laikinai 
nutraukia lengvatinės muito normos 
taikymą atitinkamos kilmės produktams ne 
ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir 
ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų 
pabaigos, arba nustatyti, kad toks 
nutraukimas yra netinkamas.“

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Taryba turi gauti mėnesinę informaciją apie bananų importą ir 
išnagrinėti šio importo poveikį iki tol, kol pasiekiama ši riba. ES ir Centrinės Amerikos 
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susitarime numatyta: kai pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis, ES šalis gali laikinai 
nutraukti preferencines muito normas. Tai reiškia, kad mechanizmas galėtų būti taikomas 
automatiškai, kai pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 20/2013
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 15 straipsnyje įterpiama ši dalis: 
„2a. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie bananų 
importo iš Kosta Rikos, Salvadoro, 
Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir 
Panamos pokyčius ir jų poveikį Sąjungos 
rinkai ir Europos augintojams. Todėl 
kasmet ne vėliau kaip iki spalio 1 d. 
Komisija turi atlikti analizę, apimančią 
pastaruosius devynis praėjusių metų 
mėnesius, ir ją perduoti Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
Ši analizė turi padėti įvertinti galimą 
rinkos destabilizacijos riziką ir iš anksto 
numatyti importo pokyčius per likusį 
kalendorinių metų laikotarpį. Šiuo tikslu 
Komisija turi atsižvelgti į visą per 
praėjusius metus surinktą informaciją, 
visų pirma, į Europos gamybos apimtis, 
importo apimtį, pardavimo kainą Europos 
bananų rinkoje, ypač bananus 
gaminančiose šalyse, ir užsienyje 
taikomas kainas. Ji taip pat turi įvertinti 
poveikį Europos augintojams, visų pirma, 
jų užimtumo lygiui ir jų pajamoms.
Kai importo apimtys pasiekia 80 proc. 
ribą, nuo kurios vienai arba kelioms 
susitarimo šalims pradedama taikyti 
stabilizavimo priemonė, nurodyta šio 
reglamento priede, Komisija privalo raštu 
oficialiai įspėti Europos Parlamentą ir 
Tarybą ir jiems pateikti importo poveikio 
Europos bananų rinkai analizę.“
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 20/2013
15 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1c. 15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.
3. Priimdama sprendimą, ar priemonės 
turėtų būti taikomos pagal 2 dalį, 
Komisija atsižvelgia į atitinkamo importo 
poveikį Sąjungos bananų rinkos padėčiai. 
Tas tyrimas atliekamas atsižvelgiant į 
tokius veiksnius kaip atitinkamo importo 
poveikis Sąjungos kainų lygiui, importo iš 
kitų šaltinių pokyčiai, bendras Sąjungos 
rinkos stabilumas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 20/2013
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 15 straipsnyje įterpiama ši dalis: 
„3a. Komisija parengia tikslias statistikos 
priemones, kuriomis atsižvelgiama į 
importo apimčių ir kainų tendencijas, 
įskaitant ir per laikotarpius, apimančius 
vieną mėnesį, ypač bananus 
gaminančiose Sąjungos šalyse, siekiant 
išsamiau įvertinti importą ir Europos 
bananų rinkos padėtį. Komisija savo 
interneto svetainėje skelbia ir kas tris 
mėnesius atnaujina duomenis apie žalių 
bananų kainų pokyčius Europos bananų 
rinkoje. Komisija gali sušaukti ad hoc 
stebėsenos susitikimus su valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.“
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 20/2013
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. 15 straipsnis papildomas šia dalimi:
„7a. Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą apie bananų importo 
stabilizavimo priemonės taikymą. 
Ataskaitoje pateikiamas bananų importo 
pokyčių ir jų poveikio Sąjungos rinkai ir 
augintojams vertinimas. Jei ataskaitoje 
nustatoma, kad Sąjungos bananų rinkos 
ir (arba) Europos augintojų padėtis labai 
pablogėjo ar gali labai pablogėti, Komisija 
apsvarsto galimybę imtis tinkamų 
priemonių, įskaitant papildomąsias 
kompensavimo priemones.“


