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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 Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB 

dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų 

standartinį tarifą 

(COM(2017) 0783 – C8 0007/2018 – 2017/0349(CNS)) 

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017) 0783), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 

Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0007/2018), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0124/2018), 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui; 

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 

Parlamento patvirtintą tekstą; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams.  
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Nuo 1992 m., kai Taryba susitarė dėl taisyklių, ribojančių valstybių narių laisvę savo nuožiūra 

nustatyti PVM tarifus ir reikalaujančių, kad valstybės narės tam tikru laikotarpiu taikytų 

minimalų standartinį tarifą, minimalaus 15 % standartinio PVM tarifo taikymas pratęstas šešis 

kartus. 

Komisija keletą kartų pateikė pasiūlymus pratęsti šio minimalaus tarifo taikymą prieš pat jo 

galiojimo pabaigos datą. Tai neturėjo jokios praktinės reikšmės, nes visos valstybės narės 

taikė standartinius PVM tarifus, kurie gerokai viršijo15 % (šiuo metu visų valstybių narių 

taikomi PVM tarifai yra ne mažesni kaip 17 %). Tačiau jau ankstesnis pranešėjas (dėl 

ankstesnio pasiūlymo) pagrįstai kritikavo Komisiją dėl per vėlai pateikto pasiūlymo ir paprašė 

Komisijos ateityje panašius pasiūlymus pateikti punktualiau. 

Nors ir šis pasiūlymas pateiktas paskutinę akimirką, pranešėjas palankiai vertina tai, kad 

pasiūlymu pagaliau bus galutinai nustatyta sutarta ribinė vertė, kuria užtikrinamas tinkamas 

ES vidaus rinkos veikimas, kartu valstybėms narėms paliekant lankstumo galimybes nustatant 

standartinį PVM tarifą. Taip išvengiama kitų paskutinę akimirką atliekamų laikino 

minimalaus tarifo pratęsimų. 

Šis pasiūlymas – vienas iš daugelio Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų 

aktų, kuriais siekiama pertvarkyti ES PVM sistemą ir pereiti prie galutinės ES PVM sistemos. 

Pranešėjas mano, kad šiuos pertvarkymus reikia atlikti kuo skubiau, ir ragina valstybes nares 

greitai dėl jų susitarti ir juos įgyvendinti. 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės 

taikyti minimalų standartinį tarifą 
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