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PR_COD_1amCom

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.



RR\1214911LT.docx 3/14 PE652.538v04-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS ........................5

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA ............................................................................13



PE652.538v04-00 4/14 RR\1214911LT.docx

LT



RR\1214911LT.docx 5/14 PE652.538v04-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos 
priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese 
dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0135),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0099/2020),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0175/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1215/20092 numatyta suteikti galimybę 
neribotais kiekiais be muito į Sąjungos 
rinką įvežti beveik visus stabilizacijos ir 
asociacijos proceso dalyvių kilmės 
produktus tokiu mastu ir iki tada, kol su 
tomis šalimis bus sudaryti dvišaliai 
susitarimai;

(1) Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1215/20092 numatyta suteikti galimybę 
neribotais kiekiais be muito į Sąjungos 
rinką įvežti beveik visus stabilizacijos ir 
asociacijos proceso dalyvių kilmės 
produktus tokiu mastu ir iki tada, kol su 
tomis lengvatomis besinaudojančiomis 
šalimis bus sudaryti dvišaliai susitarimai;

_________________ _________________
2 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, 
nustatantis išskirtines prekybos priemones, 
skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir 
asocijavimo procese dalyvaujančioms arba 
su juo susijusioms šalims ir teritorijoms 
(OL L 328, 2009 12 15, p. 1).

2 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, 
nustatantis išskirtines prekybos priemones, 
skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir 
asocijavimo procese dalyvaujančioms arba 
su juo susijusioms šalims ir teritorijoms 
(OL L 328, 2009 12 15, p. 1).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) stabilizacijos ir asociacijos 
susitarimai jau sudaryti su visomis 
šešiomis šalimis, paskutinis iš jų – Europos 
Sąjungos ir Europos atominės energijos 
bendrijos ir Kosovo3 susitarimas – 
įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d.;

(2) stabilizacijos ir asociacijos 
susitarimai jau sudaryti su visomis 
šešiomis lengvatomis besinaudojančiomis 
šalimis. Paskutinis iš jų – Europos 
Sąjungos ir Europos atominės energijos 
bendrijos ir Kosovo3 stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimas – įsigaliojo 
2016 m. balandžio 1 d.;

_________________ _________________
3 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl 
statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 
1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo 
Teismo nuomonę dėl Kosovo 
nepriklausomybės deklaracijos.

3 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl 
statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 
1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo 
Teismo nuomonę dėl Kosovo 
nepriklausomybės deklaracijos.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos deleguotuoju reglamentu 
(ES) 2017/14644 iš dalies pakeistas 
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 siekiant 
panaikinti Kosovui suteiktas dvišales 
lengvatas, bet išlaikyti vienašalę lengvatą, 
suteiktą visoms Vakarų Balkanų 
lengvatomis besinaudojančioms šalims, 
t. y. visų muitų Kombinuotosios 
nomenklatūros 7 ir 8 skyriams 
priskiriamiems produktams sustabdymas ir 
teisė toliau naudotis 30 000 hl bendrąja 
vyno tarifine kvota;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

_________________  
4 2017 m. birželio 2 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1464, 
kuriuo dėl prekybos lengvatų, suteiktų 
Kosovui* įsigaliojus Europos Sąjungos bei 
Europos atominės energijos bendrijos ir 
Kosovo stabilizacijos ir asociacijos 
susitarimui, iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1215/2009.

 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 1215/2009 
taikymo laikotarpio pratęsimas laikomas 
geriausia Sąjungos įsipareigojimo 
integruoti Vakarų Balkanų šalių prekybą 
garantija.

(5) Reglamento (EB) Nr. 1215/2009 
taikymo laikotarpio pratęsimas laikomas 
tinkama Sąjungos aktyvesnio 
bendradarbiavimo ir įsipareigojimo 
integruoti Vakarų Balkanų šalių prekybą 
garantija. Dabartinė autonominių 
prekybos priemonių sistema tebėra 
vertinga parama Vakarų Balkanų šalių 
partnerių ekonomikai.
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Pagrindimas

ES siekia pratęsti palankių patekimo į ES rinką sąlygų galiojimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 
8 skirsniams priskiriamus Albanijos, 
Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, 
Juodkalnijos, Serbijos ir Šiaurės 
Makedonijos kilmės produktus leidžiama 
importuoti į Sąjungą netaikant kiekybinių 
apribojimų arba lygiaverčio poveikio 
priemonių ir atleidžiant nuo muitų ir jiems 
lygiaverčio poveikio privalomųjų 
mokėjimų.

1. Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 
8 skirsniams priskiriamus lengvatomis 
besinaudojančių Albanijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos, Kosovo, Juodkalnijos, 
Serbijos ir Šiaurės Makedonijos kilmės 
produktus leidžiama importuoti į Sąjungą 
netaikant kiekybinių apribojimų arba 
lygiaverčio poveikio priemonių ir 
atleidžiant nuo muitų ir jiems lygiaverčio 
poveikio privalomųjų mokėjimų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip: 

2.   Teisė naudotis 1 straipsnyje 
numatytomis lengvatinių tarifų 
priemonėmis, nepažeidžiant 1 dalyje 
numatytų sąlygų, priklauso nuo šalių 
naudos gavėjų pasirengimo dalyvauti 
veiksmingose ūkio reformose ir 
regioniniame bendradarbiavime su kitomis 
šalimis, susijusiomis su Europos Sąjungos 
stabilizavimo ir asocijavimo procesu, ypač 
steigiant laisvąsias prekybos zonas, 
atitinkančias 1994 m. GATT XXIV 

2. „Teisė naudotis 1 straipsnyje 
numatytomis lengvatinių tarifų 
priemonėmis, nepažeidžiant 1 dalyje 
numatytų sąlygų, priklauso nuo 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
pasirengimo dalyvauti veiksmingose ūkio 
reformose ir regioniniame 
bendradarbiavime su kitomis šalimis, 
susijusiomis su Europos Sąjungos 
stabilizavimo ir asocijavimo procesu, ypač 
steigiant laisvąsias prekybos zonas, 
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straipsnio ir kitas atitinkamas PPO 
nuostatas.

atitinkančias 1994 m. GATT XXIV 
straipsnio ir kitas atitinkamas PPO 
nuostatas.“

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) II priedas išbraukiamas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1215/2009
I priedo 1 pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DĖL 1 STRAIPSNIO 2 DALYJE 
NURODYTŲ TARIFINIŲ KVOTŲ

DĖL 3 STRAIPSNIO 1 DALYJE 
NURODYTŲ TARIFINIŲ KVOTŲ
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

ES yra neabejotinai pirmaujanti prekybos partnerė, kuriai tenka daugiau kaip 72 proc. visos 
prekybos Vakarų Balkanuose (t. y. Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, 
Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Serbijoje), ji pirmauja kitų šiame regione ekonomiškai 
ir politiškai dalyvaujančių konkurentų, pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos ar Turkijos, atžvilgiu. 

Per pastaruosius 10 metų prekyba tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių išaugo beveik 130 proc. 
2019 m. šios prekybos suma siekė 55 mlrd. EUR.

Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios 1999 m. ES palaipsniui sudarė stabilizacijos 
ir asociacijos susitarimus (SAS) su kiekviena Vakarų Balkanų partnere. 

Šie SAS buvo laikomi priemone, padedančia regiono šalių ekonominiam vystymuisi ir 
politiniam stabilizavimui, ir vis dar yra vienas iš pagrindinių derinimo su ES acquis ir 
laipsniškos integracijos į ES rinką mechanizmų. Minėtuose susitarimuose numatytas dvišalės 
prekybos muitų ir netarifinių apribojimų panaikinimas ir jie taikomi prekėms, nurodytoms 
visuose Suderintos sistemos skirsniuose.

Be to, nuo 2009 m., priėmus 2009 m. reglamentą, buvo nustatytos autonominės prekybos 
priemonės (autonominių prekybos priemonių sistema), kurios taip pat prisidėjo prie visos ES 
ir Vakarų Balkanų prekybos plėtros. 
Iš pradžių į šio reglamento taikymo sritį pateko beveik visi iš šio regiono importuojami 
produktai, tačiau nuo 2017 m. minėtas reglamentas taikomas tik Bendrojo muitų tarifo 
kombinuotosios nomenklatūros 7 skirsnyje (valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai ir 
gumbavaisiai) ir 8 skirsnyje (valgomieji vaisiai ir riešutai, citrusinių vaisių ir melionų 
žievelės) išvardytiems produktams, taip pat vyno importo kvotai, sudarančiai 30 000 hl.
Komisijos pasiūlymas dera su ES parama siekiant regiono laipsniškos ekonominės 
integracijos į ES ir parama atskiriems stojimo procesams.

Nors dauguma prekybos lengvatų, kurios iš pradžių buvo suteiktos Vakarų Balkanų šalims 
taikant autonominį prekybos režimą, jau integruotos į jų atitinkamus stabilizacijos ir 
asociacijos susitarimus su ES, Komisijos nuomone, šiuo reglamentu teikiamos ribotos 
lengvatos vis dar yra vertinga parama regiono ekonomikai ir verslui, todėl ir toliau yra 
naudinga ES paramos Vakarų Balkanų ekonominei integracijai priemonė.

Dėl siūlomo reglamento papildomų išlaidų, kurias tektų apmokėti iš ES biudžeto, neatsiras.

Pranešėjo pozicija

ES teikia prioritetą Vakarų Balkanams ir ES tenka ypatinga atsakomybė padėti šio regiono 
Balkanų šalims.

Toks autonominių prekybos priemonių taikymo išplėtimas turėtų atitikti neseniai Komisijos 
patvirtintas gaires ir 2018 m. gegužės 17 d. Sofijos deklaraciją. 
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Pranešėjas neginčija autonominių prekybos priemonių indėlio į šių šalių ekonominį 
vystymąsi, nes šios priemonės suteikia galimybių pateikti į realizavimo rinką minėtų šalių 
pagamintą vyną, vaisius ir daržoves ir taip prisideda prie šių šalių pirminių sektorių, kurių 
BVP dalis tebėra didelė, konsolidavimo.

Be to, pasiūlytos priemonės ligi šiol padėjo užmegzti tvirtus ES įmonių ir Vakarų Balkanų 
regiono vietos gamintojų partnerystės ryšius. 
Todėl Komisijos pasiūlymas pratęsti šių priemonių galiojimą dar penkeriems metams 
laikomas tinkamiausia priemone tvariai Vakarų Balkanų šalių partnerių ekonomikos plėtrai 
užtikrinti. Dėl to gali būti išvengta labai ilgo ir sudėtingo kiekvieno atskiro dvišalio prekybos 
susitarimo, kurie yra stabilizacijos ir asociacijos susitarimų dalis, keitimo proceso.
Jei minėtos autonominės prekybos priemonės nebūtų pratęstos iki 2025 m., galėtų būti 
padarytas neigiamas ir problemiškas poveikis – sumažėtų visų Vakarų Balkanų šalių 
patekimas į rinką. Tai neatitiktų parama grindžiamo ES požiūrio, kurio ji laikosi.
Prancūzijai pateikus prašymą Tarybai dėl kandidačių tapti ES valstybėmis narėmis statuso 
suteikimo Šiaurės Makedonijai ir Albanijai, 2020 m. vasario mėn. Komisija iš naujo apibrėžė 
plėtros procesą.
Todėl Vakarų Balkanų šalys, kurios 2018 m. Sofijoje dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą 
įstoti į ES kaip „galutinį strateginį pasirinkimą“, 2020 m. gegužės 6 d. Zagrebo vaizdo 
konferencijoje pažymėjo, kad:  

– „didesnė ES parama bus siejama su apčiuopiama pažanga teisinės valstybės ir 
socialinių bei ekonominių reformų srityse, taip pat su tuo, kaip Vakarų Balkanų 
partneriai laikysis ES vertybių, taisyklių ir standartų“,

– „Vakarų Balkanų vadovai turėtų užtikrinti, kad būtų tvirtai laikomasi pagrindinių 
vertybių, demokratinių principų ir teisinės valstybės principo ir kad jie būtų 
įgyvendinami“,

– turint mintyje kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, „šiose srityse reikia 
dėti daugiau pastangų ir pasiekti svarių rezultatų“.

Be to, tarp penkių pakeitimų, padarytų nuo 2009 m., pagal vieną, kurį Parlamentas priėmė 
2015 m. gruodžio 16 d., aiškiai nurodyta, jog privaloma taikyti galiojančio reglamento 
sąlygas, kad „šalys ir teritorijos užtikrina, kad jose nebūtų šiurkščiai ir sistemingai 
pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant pagrindines darbo teises, pagrindiniai demokratijos ir 
teisinės valstybės principai“ (2 straipsnio 1 dalies d punktas).

Naujausi su Vakarų Balkanų subjektais susiję vertinimai rodo, kad apskritai korupcijos, 
teisinės valstybės ir pagrindinių laisvių padėtis blogėja, išskyrus padėtį Šiaurės Makedonijoje.

Šiuo reglamentu Komisijai jau suteikiami įgaliojimai (2 straipsnio 3 dalis) visiškai arba iš 
dalies sustabdyti jo taikymą priimant įgyvendinimo aktus po svarstymo Vakarų Balkanų 
įgyvendinimo komitete pagal 2 straipsnio 1 dalies d punktą.

Todėl, atsižvelgdamas į šiuo metu blogėjančią padėtį, taip pat į nedviprasmišką Parlamento ir 
Tarybos pareiškimą, jog jie siekia priemonių, skirtų palankioms sąlygoms stojimui į ES 
sudaryti  (įskaitant galiojantį reglamentą), didesnio suderinamumo su ES vertybėmis, 
pranešėjas mano, kad tikslinga:
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– Komisijos prašymu pratęsti šio reglamento taikymą 5 metų laikotarpiui, 

– tam pratęsimui taikyti privalomos peržiūros po 30 mėnesių nuostatą ir reikalavimą 
pateikti atitinkamą ataskaitą Europos Parlamento Tarptautinės prekybos ir Užsienio 
reikalų komitetams.
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