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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 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios muitų 
tarifų lengvatų sistemos taikymo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 978/2012
(COM(2021)0579 – C9-978/2012 – 2021/0297(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0579),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0364/2021),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0147/2022),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos bendroje prekybos 
politikoje remiam asi Europos Sąjungos 
sutarties (toliau – ES sutartis) 
21 straipsnyje nustatytose bendrosiose 
nuostatose dėl Sąjungos išorės veiksmų 
išdėstytais principais ir ja siekiama tose 
nuostatose išdėstytų tikslų;

(2) Sąjungos išorės veiksmai 
grindžiami Europos Sąjungos sutarties 
21 straipsnyje nustatytais principais ir 
tikslais. Sąjunga siekia propaguoti tuos 
principus ir tikslus palaikydama santykius 
su trečiosiomis šalimis. Todėl visi 
veiksmai ir priemonės, kurių Sąjunga 
imasi tarptautiniu lygmeniu, turėtų būti 
svarstomi, rengiami ir įgyvendinami 
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siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į šalis 
partneres ir padidinti Sąjungos išorės 
veiksmų poveikio reikšmingumą ir 
stiprumą. Šiuo tikslu Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad jos prekybos politika būtų 
glaudžiai koordinuojama su kita išorės 
politika ir kad reguliariai palaikant ryšius 
su šalimis partnerėmis, numatytus pagal 
įvairias išorės veiksmų priemones, būtų 
tinkamai vykdomi tolesni veiksmai, susiję 
su įsipareigojimais ir klausimais, 
nustatytais įgyvendinant Sąjungos 
prekybos santykius ir su prekyba 
susijusias priemones. BLS apima daugiau 
kaip 60 šalių ir 2 mlrd. žmonių visame 
pasaulyje ir ji yra viena iš pagrindinių 
Sąjungos prekybos politikos priemonių, 
kuria propaguojamos žmogaus teisės, 
darnus vystymasis ir geras valdymas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) bendrieji BLS tikslai – remti visų 
formų skurdo panaikinimą pagal Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. bei 
17.12 darnaus vystymosi tikslą ir skatinti 
įgyvendinti darnaus vystymosi 
darbotvarkę, kartu saugant ES pramonės 
interesus. Atlikus 2018 m. BLS laikotarpio 
vidurio vertinimą ir 2021 m. papildomą 
tyrimą poveikio vertinimui parengti, 
kuriais grindžiamas šis reglamentas, 
padaryta išvada, kad Reglamentu (ES) 
Nr. 978/2012 nustatyta sistema padėjo 
pasiekti šiuos pagrindinius tikslus, kurie 
buvo 2012 m. atliktos Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 732/200815 peržiūros pagrindas; 

(5) bendrieji BLS tikslai – remti visų 
formų skurdo panaikinimą pagal Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. bei 
17.12 darnaus vystymosi tikslą, skatinti 
įgyvendinti darnaus vystymosi darbotvarkę 
ir skatinti eksporto iš BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių įvairinimą, kartu 
saugant ES pramonės interesus. BLS teikia 
naudos ir ES įmonėms. Atlikus 2018 m. 
BLS laikotarpio vidurio vertinimą ir 
2021 m. papildomą tyrimą poveikio 
vertinimui parengti, kuriais grindžiamas šis 
reglamentas, padaryta išvada, kad 
Reglamentu (ES) Nr. 978/2012 nustatyta 
sistema padėjo iš dalies pasiekti šiuos 
pagrindinius tikslus, kurie buvo 2012 m. 
atliktos Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 732/200815 peržiūros pagrindas, kartu 
esama nepakankamos pažangos 
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demokratijos ir žmogaus teisių srityje;

______________ ______________

15 2008 m. liepos 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. 
gruodžio 31 d., kuriuo iš dalies keičiami 
Reglamentai (EB) 552/97, (EB) Nr. 
1933/2006 ir Komisijos reglamentai (EB) 
Nr. 1100/2006 ir (EB) Nr. 964/2007 (OL 
L 211, 2008 8 6, p. 1).

15 2008 m. liepos 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. 
gruodžio 31 d., kuriuo iš dalies keičiami 
Reglamentai (EB) 552/97, (EB) Nr. 
1933/2006 ir Komisijos reglamentai (EB) 
Nr. 1100/2006 ir (EB) Nr. 964/2007 (OL 
L 211, 2008 8 6, p. 1).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šie tikslai tebėra aktualūs 
dabartinėmis pasaulinėmis aplinkybėmis ir 
atitinka neseniai paskelbtame Komisijos 
komunikate „Prekybos politikos peržiūra. 
Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos 
politika“16 išdėstytą analizę ir perspektyvą. 
Komunikate teigiama, kad Sąjungai 
„strategiškai naudinga remti didesnę 
besivystančių šalių integraciją į pasaulio 
ekonomiką“ ir ji „turi visapusiškai 
išnaudoti savo pranašumą, kurį lemia jos 
atvirumas ir jos bendros rinkos 
patrauklumas“, kad paremtų 
daugiašališkumą ir užtikrintų visuotinių 
vertybių laikymąsi. Kalbant konkrečiai 
apie BLS, komunikate pažymimas svarbus 
jos vaidmuo „skatinant pagarbą 
pagrindinėms žmogaus ir darbo teisėms“ ir 
nustatomas BLS tikslas „toliau didinti 
prekybos galimybes besivystančioms 
šalims, kad remiantis tarptautinėmis 
vertybėmis ir principais būtų mažinamas 
skurdas ir kuriamos darbo vietos“. Be to, 
sistema turėtų padėti lengvatomis 
besinaudojančioms šalims atsigauti po 
COVID-19 poveikio ir tvariai atkurti savo 

(6) šie tikslai tebėra aktualūs 
dabartinėmis pasaulinėmis aplinkybėmis ir 
atitinka neseniai paskelbtame Komisijos 
komunikate „Prekybos politikos peržiūra. 
Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos 
politika“16 išdėstytą analizę ir perspektyvą. 
Komunikate teigiama, kad Sąjungai 
„strategiškai naudinga remti didesnę 
besivystančių šalių integraciją į pasaulio 
ekonomiką“ ir ji „turi visapusiškai 
išnaudoti savo pranašumą, kurį lemia jos 
atvirumas ir jos bendros rinkos 
patrauklumas“, kad paremtų 
daugiašališkumą ir užtikrintų visuotinių 
vertybių laikymąsi. Kalbant konkrečiai 
apie BLS, komunikate pažymimas svarbus 
jos vaidmuo „skatinant pagarbą 
pagrindinėms žmogaus ir darbo teisėms“ ir 
nustatomas BLS tikslas „toliau didinti 
prekybos galimybes besivystančioms 
šalims, kad remiantis tarptautinėmis 
vertybėmis ir principais būtų mažinamas 
skurdas ir kuriamos darbo vietos“. Todėl, 
siekiant užtikrinti, kad BLS suteiktomis 
papildomomis prekybos galimybėmis būtų 
tvariai remiamas lengvatomis 
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ekonomiką, be kita ko, atsižvelgiant į 
tarptautinius žmogaus teisių, darbo, 
aplinkos apsaugos ir gero valdymo 
standartus. Turėtų būti užtikrintas BLS ir 
jos tikslų suderinamumas su lengvatomis 
besinaudojančioms šalims teikiama 
pagalba, laikantis Sąjungos politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo, 
kuris yra vienas iš pagrindinių Sąjungos 
pastangų didinti teigiamą vystomojo 
bendradarbiavimo poveikį ir 
veiksmingumą ramsčių17;

besinaudojančių šalių vystymasis, 
nepaprastai svarbu stiprinti priemones, 
kuriomis skatinamos teigiamos paramos 
sąlygos, susijusios su tarptautinėmis 
konvencijomis, taip pat proaktyviai raginti 
lengvatomis besinaudojančias šalis 
ratifikuoti tas konvencijas. Ypač daug 
dėmesio skiriant mažiau 
konkurencingiems produktams, palankus 
muitų tarifų režimas pagal šią sistemą 
taip pat turėtų padėti ES BLS lengvatomis 
besinaudojančioms šalims sukurti tvirtą 
pramoninę bazę, kuri skatintų prekybos 
srautų įvairinimą. Be to, sistema turėtų 
padėti lengvatomis besinaudojančioms 
šalims atsigauti po COVID-19 poveikio, 
didinti pajėgumų stiprinimą ir tvariai 
atkurti savo ekonomiką, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių, 
darbo, aplinkos apsaugos ir gero valdymo 
standartus. Turėtų būti užtikrintas BLS ir 
jos tikslų suderinamumas su lengvatomis 
besinaudojančioms šalims teikiama 
pagalba ir jų papildomumas, laikantis 
Sąjungos politikos suderinamumo 
vystymosi labui principo, kuris yra vienas 
iš pagrindinių Sąjungos pastangų didinti 
teigiamą vystomojo bendradarbiavimo 
poveikį ir veiksmingumą ramsčių17. 
Sąjunga, atsižvelgdama į lengvatomis 
besinaudojančių šalių ekonominį 
pažeidžiamumą, teikdama pagalbą turėtų 
tikslingai jas remti, kad jos vykdytų savo 
pareigas ir įsipareigojimus, susijusius su 
tarptautinių konvencijų pagal BLS 
priemones ratifikavimu ir įgyvendinimu;

________________________ ________________________
16 COM(2021)0066, 2021 m. vasario 18 d. 16 COM(2021)0066, 2021 m. vasario 18 d.
17 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnyje dėl politikos 
suderinamumo vystymosi labui teigiama: 
„Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo 
vystymosi labui tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali 
turėti įtakos besivystančioms šalims.“

17 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnyje dėl politikos 
suderinamumo vystymosi labui teigiama: 
„Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo 
vystymosi labui tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali 
turėti įtakos besivystančioms šalims.“
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) sudarius galimybę besivystančioms 
šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į 
Sąjungos rinką, sistema turėtų prisidėti prie 
besivystančių šalių pastangų mažinti 
skurdą, taip pat užtikrinti ir skatinti gerą 
valdymą bei darnų vystymąsi, nes būtų 
padedama joms gauti papildomų pajamų iš 
tarptautinės prekybos, kurios galėtų būti 
vėliau naudingai reinvestuotos į jų pačių 
vystymąsi ir, be to, diversifikuoti savo 
ekonomiką. Pagal sistemą teikiant muitų 
tarifų lengvatas daugiausia dėmesio turėtų 
būti skiriama toms besivystančioms šalims, 
kurių vystymosi, prekybos ir finansinės 
reikmės yra didesnės;

(7) sudarius galimybę besivystančioms 
šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į 
Sąjungos rinką, sistema turėtų prisidėti prie 
besivystančių šalių pastangų mažinti 
skurdą, taip pat užtikrinti ir skatinti gerą 
valdymą bei darnų vystymąsi, nes būtų 
padedama joms gauti papildomų pajamų iš 
tarptautinės prekybos, kurios galėtų būti 
vėliau naudingai reinvestuotos į jų pačių 
tvarų vystymąsi ir, be to, diversifikuoti 
savo ekonomiką, gamybą ir eksportą. 
Pagal sistemą teikiant muitų tarifų 
lengvatas daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama toms besivystančioms šalims, 
kurių vystymosi, prekybos ir finansinės 
reikmės yra didesnės, ir visų pirma turėtų 
būti remiamos mažiau konkurencingų 
produktų patekimo į rinką galimybės. 
Tokiu būdu pagal šią sistemą būtų 
remiamas besivystančių šalių perėjimas 
prie didesnių vidutinių pajamų statuso; 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) BLS turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
skatinant PPO taisykles atitinkančią 
prekybą tvariai pagamintomis prekėmis, o 
tikslinga parama vystymuisi ir techninė 
pagalba turėtų būti organizuojamos ir 
teikiamos siekiant užtikrinti, kad 
lengvatomis besinaudojančios šalys taip 
pat galėtų visapusiškai dalyvauti tvarioje 
prekyboje;
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Pakeitimas6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) lyčių lygybė visose Sąjungos 
politikos srityse tvirtai nustatyta SESV 8 
straipsnyje, taip pat ji įtvirtinta 5-ajame 
DVT ir sudaro JT Darbotvarkės iki 
2030 m. pagrindą, tačiau prekybos ir 
investicijų susitarimai paprastai daro 
skirtingą poveikį moterims ir vyrams dėl 
struktūrinės lyčių nelygybės. BLS 
sudaromos galimybės teigiamai prisidėti 
prie moterų užimtumo ir įgalėjimo. Pagal 
tris ES BLS priemones svarbiausi 
produktų skirsniai yra tekstilės gaminiai 
ir drabužiai, kurie sudaro iki 80 % 
lengvatinio importo pagal VIG priemonę, 
o daugiau kaip 80 % pasaulio 60 mln. 
drabužių gamyklų darbuotojų yra 
moterys;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) sistemą turėtų sudaryti pagrindinė 
priemonė (standartinė BLS priemonė) ir 
dvi specialios priemonės, t. y. speciali 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamoji priemonė (BLS+) ir specialioji 
priemonė mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims (VIG). Taigi išlaikoma pastarųjų 
dešimties metų struktūra, kuri laikoma 
sėkminga, nes joje daugiausia dėmesio 
skiriama šalims, kurioms labiausiai reikia 
pagalbos, ir atsižvelgiama į skirtingas 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
vystymosi reikmes;

(8) sistemą turėtų sudaryti pagrindinė 
priemonė (standartinė BLS priemonė) ir 
dvi specialios priemonės, t. y. speciali 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamoji priemonė (BLS+) ir specialioji 
priemonė mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims (VIG). Taigi išlaikoma pastarųjų 
dešimties metų struktūra, nes joje 
daugiausia dėmesio skiriama šalims, 
kurioms labiausiai reikia pagalbos, ir 
atsižvelgiama į skirtingas lengvatomis 
besinaudojančių šalių vystymosi reikmes, 
kurios taip pat turėtų apimti jų regioninės 
integracijos procesus. Sistema turėtų būti 
taikoma visai lengvatomis 



RR\1256203LT.docx 11/156 PE703.100v02-00

LT

besinaudojančių šalių teritorijai, be kita 
ko, specialiosioms ekonominėms zonoms 
ir gamybos eksportui zonoms;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) standartinė BLS priemonė turėtų 
būti taikoma visoms besivystančioms 
šalims, kurios turi bendrą vystymosi 
reikmę ir ekonomikos vystymosi požiūriu 
yra panašiame etape. Terminas 
„besivystanti šalis“ PPO lygmeniu nėra 
apibrėžtas, todėl lengvatas teikiančios šalys 
gali savo nuožiūra nustatyti BLS 
reikalavimus atitinkančių besivystančių 
šalių sąrašą. Šalys, kurios sėkmingai baigė 
perėjimą nuo centralizuotos prie rinkos 
ekonomikos ir šiuo metu yra galingos 
ekonomikos, užimančios tvirtą poziciją 
tarptautinėje prekyboje, kaip antai Kinija, 
Honkongas, Makao ir Rusija, pagal BLS 
neturėtų būti laikomos besivystančiomis 
šalimis ir todėl turėtų būti išbrauktos iš 
reikalavimus atitinkančių šalių sąrašo. 
Šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria prie 
didelių pajamų arba didesnių vidutinių 
pajamų šalių, vienam gyventojui tenkančių 
pajamų lygis leidžia joms pasiekti 
aukštesnį diversifikacijos lygį 
nesinaudojant sistemos muitų tarifų 
lengvatomis. Jų ekonominio išsivystymo 
etapas kitas, todėl jų vystymosi, prekybos 
ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip 
mažesnių pajamų ar labiau pažeidžiamų 
besivystančių šalių. Siekiant išvengti 
nepagrįstos diskriminacijos, joms turi būti 
taikomos kitokios sąlygos; todėl 
standartinė BLS sistema joms netaikoma. 
Be to, jeigu pagal sistemą taikomomis 
muitų tarifų lengvatomis naudosis didelių 
pajamų arba didesnių vidutinių pajamų 
šalys, gali didėti konkurencinis spaudimas 

(9) standartinė BLS priemonė turėtų 
būti taikoma visoms besivystančioms 
šalims, kurios turi bendrą vystymosi 
reikmę ir ekonomikos vystymosi požiūriu 
yra panašiame etape ir kurios įsipareigojo 
pasirašyti bei ratifikuoti VI priede 
išvardytas tarptautines konvencijas. Jei 
šios šalys neratifikuoja tarptautinių 
konvencijų per penkerius metus nuo 
prekybos lengvatų taikymo pradžios, 
sistemos taikymas turėtų būti sustabdytas. 
Terminas „besivystanti šalis“ PPO 
lygmeniu nėra apibrėžtas, todėl lengvatas 
teikiančios šalys gali savo nuožiūra 
nustatyti BLS reikalavimus atitinkančių 
besivystančių šalių sąrašą. Šalys, kurios 
sėkmingai baigė perėjimą nuo 
centralizuotos prie rinkos ekonomikos ir 
šiuo metu yra galingos ekonomikos, 
užimančios tvirtą poziciją tarptautinėje 
prekyboje, kaip antai Kinija, Honkongas, 
Makao ir Rusija, pagal BLS neturėtų būti 
laikomos besivystančiomis šalimis ir todėl 
turėtų būti išbrauktos iš reikalavimus 
atitinkančių šalių sąrašo. Šalių, kurias 
Pasaulio bankas priskiria prie didelių 
pajamų arba didesnių vidutinių pajamų 
šalių, vienam gyventojui tenkančių pajamų 
lygis leidžia joms pasiekti aukštesnį 
diversifikacijos lygį nesinaudojant sistemos 
muitų tarifų lengvatomis. Jų ekonominio 
išsivystymo etapas kitas, todėl jų 
vystymosi, prekybos ir finansinės reikmės 
yra ne tos pačios kaip mažesnių pajamų ar 
labiau pažeidžiamų besivystančių šalių. 
Siekiant išvengti nepagrįstos 
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eksportui iš ne tokių turtingų, labiau 
pažeidžiamų šalių, todėl toms labiau 
pažeidžiamoms besivystančioms šalims 
gali tekti nepagrįsta našta. Taikant 
standartinę BLS priemonę turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad vystymosi, 
prekybos ir finansinės reikmės gali keistis, 
tad turėtų būti užtikrinta galimybė 
priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies 
padėtis;

diskriminacijos, joms turi būti taikomos 
kitokios sąlygos; todėl standartinė BLS 
sistema joms netaikoma. Be to, jeigu pagal 
sistemą taikomomis muitų tarifų 
lengvatomis naudosis didelių pajamų arba 
didesnių vidutinių pajamų šalys, gali didėti 
konkurencinis spaudimas eksportui iš ne 
tokių turtingų, labiau pažeidžiamų šalių, 
todėl toms labiau pažeidžiamoms 
besivystančioms šalims gali tekti 
nepagrįsta našta. Taikant standartinę BLS 
priemonę turėtų būti atsižvelgiama į tai, 
kad vystymosi, prekybos ir finansinės 
reikmės gali keistis, tad turėtų būti 
užtikrinta galimybė priemonę keisti, jeigu 
pasikeičia šalies padėtis;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė (BLS+) yra 
pagrįsta bendra darnaus vystymosi 
koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse 
konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 
1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro 
deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 
1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo 
principų ir teisių, 2000 m. JT 
tūkstantmečio deklaracijoje, 2002 m. 
Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus 
vystymosi, 2019 m. TDO šimtmečio 
deklaracijoje dėl darbo ateities, 2015 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus 
vystymosi klausimais baigiamajame 
dokumente „Keiskime mūsų pasaulį. 
Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 
m.“, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. 

(11)  speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė (BLS+) yra 
pagrįsta bendra darnaus vystymosi 
koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse 
konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 
1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro 
deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 
1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo 
principų ir teisių, 2000 m. JT 
tūkstantmečio deklaracijoje, 2002 m. 
Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus 
vystymosi, 2019 m. TDO šimtmečio 
deklaracijoje dėl darbo ateities, 2015 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus 
vystymosi klausimais baigiamajame 
dokumente „Keiskime mūsų pasaulį. 
Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 
2030 m.“, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. 
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Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
teikiamos papildomos muitų tarifų 
lengvatos turėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurios dėl 
diversifikacijos stokos yra ekonomiškai 
pažeidžiamos, yra ratifikavusios 
pagrindinių žmogaus ir darbo teisių, 
klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo tarptautines konvencijas ir 
įsipareigoja užtikrinti veiksmingą jų 
įgyvendinimą. Speciali darnaus vystymosi 
ir gero valdymo skatinamoji priemonė 
turėtų padėti šioms šalims prisiimti 
papildomą atsakomybę, kuri joms tenka dėl 
šių konvencijų ratifikavimo ir veiksmingo 
įgyvendinimo. Su BLS susijusių 
konvencijų sąrašas turėtų būti atnaujintas 
siekiant geriau atspindėti pagrindinių 
tarptautinių priemonių ir standartų raidą ir 
laikytis iniciatyvaus požiūrio į darnų 
vystymąsi, kad būtų įgyvendinti darnaus 
vystymosi tikslai ir Darbotvarkė iki 
2030 m.18 Šiuo tikslu įtraukiamos šios 
konvencijos: Paryžiaus susitarimas dėl 
klimato kaitos (2015 m.), kuriuo 
pakeičiamas Kioto protokolas; Neįgaliųjų 
teisių konvencija (NTK); Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose (OP-CRC-AC); TDO 
konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; 
TDO konvencija Nr. 144 dėl trišalių 
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms 
įgyvendinti; ir JT konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą; 

Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
teikiamos papildomos muitų tarifų 
lengvatos turėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurios dėl 
diversifikacijos stokos yra ekonomiškai 
pažeidžiamos, yra ratifikavusios ir pradėjo 
įgyvendinti pagrindinių žmogaus ir darbo 
teisių, klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo tarptautines konvencijas ir 
įsipareigoja užtikrinti veiksmingą jų 
įgyvendinimą ir bendradarbiauti vykdant 
jų stebėseną. Speciali darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamoji priemonė turėtų 
padėti šioms šalims prisiimti papildomą 
atsakomybę, kuri joms tenka dėl šių 
konvencijų ratifikavimo ir veiksmingo 
įgyvendinimo. Su BLS susijusių 
konvencijų sąrašas turėtų būti atnaujintas 
siekiant geriau atspindėti pagrindinių 
tarptautinių priemonių ir standartų raidą ir 
laikytis iniciatyvaus požiūrio į darnų 
vystymąsi, kad būtų įgyvendinti darnaus 
vystymosi tikslai ir Darbotvarkė iki 
2030 m.18 Šiuo tikslu įtraukiamos šios 
konvencijos: Paryžiaus susitarimas dėl 
klimato kaitos (2015 m.), kuriuo 
pakeičiamas Kioto protokolas; Neįgaliųjų 
teisių konvencija (NTK); Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose (OP-CRC-AC); TDO 
konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; 
TDO konvencija Nr. 144 dėl trišalių 
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms 
įgyvendinti; JT konvencija prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą; Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto pirmasis 
ir antrasis fakultatyviniai protokolai; 
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos 
statutas;

______________ ____________
18 Jungtinių Tautų Organizacija (2015 m.). 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija „Keiskime 
mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m.“ (A/RES/70/1), 
paskelbta 

18 Jungtinių Tautų Organizacija (2015 m.). 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija „Keiskime 
mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m.“ (A/RES/70/1), 
paskelbta 
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https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Sąjunga nustatė plataus užmojo 
tikslus siekiant skatinti darnų vystymąsi 
žmogiškuoju, socialiniu, ekonominiu ir 
aplinkosauginiu aspektu, visų pirma 
įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, 
Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, 
strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ arba 
tvaraus įmonių išsamaus patikrinimo ir 
miškų naikinimo srityse, kurie per 
ateinantį dešimtmetį paskatins esminius 
prekybos pobūdžio pokyčius ir padarys 
atitinkamą poveikį BLS sistemai. 
Bendrosios muitų tarifų lengvatų sistemos 
įgyvendinimas turėtų apimti šiuo metu 
vykstančias diskusijas dėl ES iniciatyvų, 
dėl kurių Sąjungos produktams ir 
produktams, importuojamiems į Sąjungą 
iš trečiųjų šalių, bus taikomi gerokai 
aukštesni aplinkos, socialiniai ir sveikatos 
apsaugos srities gamybos standartai;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) ES turėtų bendradarbiauti su 
lengvatomis besinaudojančiomis šalimis 
laikydamasi bendro sutarimo ir nuolat bei 
paslaugiai, kad padėtų joms pasiekti ir 
įgyvendinti tarptautinius, socialinius, 
žmogaus ir aplinkos apsaugos srities 
standartus, kartu atsižvelgdama į šalių 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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išsivystymo lygį;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) daugiau dėmesio skiriant 
veiksmingam VI priede nurodytų 
pagrindinių tarptautinių konvencijų 
įgyvendinimui ir siekiant teigiamų 
pokyčių, sistema turėtų padėti siekti šio 
tikslo ir sudaryti palankesnes sąlygas 
socialinėms, ekonominėms ir 
aplinkosauginėms sąlygoms, kurių reikia, 
kad pagalbą gaunančios šalys ilgainiui 
galėtų palaipsniui pasiekti abipusiškumą 
gamybos standartų srityje;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šalys, kurios nustoja būti 
priskiriamos JT nustatytai mažiausiai 
išsivysčiusių šalių kategorijai, turėtų būti 
skatinamos toliau siekti darnaus vystymosi. 
Šiuo tikslu ekonominio pažeidžiamumo 
kriterijai, kuriuos atitinkančioms šalims 
gali būti taikoma speciali darnaus 
vystymosi ir gero valdymo skatinamoji 
priemonė, turėtų būti supaprastinti, 
palyginti su nustatytaisiais Reglamente 
(ES) Nr. 978/2012, kad būtų sudarytos 
palankesnės galimybės ją taikyti dideliam 
skaičiui šalių, kurios nustoja būti 
priskiriamos mažiausiai išsivysčiusių šalių 
kategorijai;

(12) šalys, kurios nustoja būti 
priskiriamos JT nustatytai mažiausiai 
išsivysčiusių šalių kategorijai, turėtų būti 
skatinamos toliau siekti darnaus vystymosi. 
Šiuo tikslu ekonominio pažeidžiamumo 
kriterijai, kuriuos atitinkančioms šalims 
gali būti taikoma speciali darnaus 
vystymosi ir gero valdymo skatinamoji 
priemonė, turėtų būti supaprastinti, 
palyginti su nustatytaisiais Reglamente 
(ES) Nr. 978/2012, kad būtų sudarytos 
palankesnės galimybės ją taikyti dideliam 
skaičiui šalių, kurios nustoja būti 
priskiriamos mažiausiai išsivysčiusių šalių 
kategorijai. Komisija turėtų atidžiai stebėti 
nuolatinę ir tvarią pažangą ratifikuojant 
šiame reglamente numatytas tarptautines 
konvencijas ir ES vystymosi finansavimas 
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turėtų būti programuojamas taip, kad 
būtų tinkamai atsižvelgta į šį tikslą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) lengvatos turėtų būti skirtos 
tolesniam ekonominiam augimui skatinti ir 
tokiu būdu siekti patenkinti darnaus 
vystymosi poreikį. Todėl taikant specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę ad valorem muitai 
turėtų būti suspenduojami atitinkamoms 
lengvatomis besinaudojančioms šalims. 
Specifinių muitų taikymas taip pat turėtų 
būti suspenduotas, nebent jie būtų derinami 
su ad valorem muitu;

(13) lengvatos turėtų būti skirtos 
tolesniam tvariam augimui skatinti ir tokiu 
būdu siekti patenkinti darnaus vystymosi 
poreikį. Tikslinė ES pagalba prekybos ir 
vystymosi finansavimui, įskaitant mišrų 
finansavimą ir garantijas, turėtų būti 
atitinkamai teikiama, siekiant padėti 
skatinti tvarią prekybą ir investicijas į 
gamybos pajėgumus, įvairinimą bei 
pridėtinę vertę, visų pirma mažesnių 
pajamų šalyse. Todėl taikant specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę ad valorem muitai 
turėtų būti suspenduojami atitinkamoms 
lengvatomis besinaudojančioms šalims. 
Specifinių muitų taikymas taip pat turėtų 
būti suspenduotas, nebent jie būtų derinami 
su ad valorem muitu;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šalys, kurioms pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 978/2012 taikoma speciali 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamoji priemonė, turėtų pateikti naują 
prašymą per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos. 
Tačiau, siekiant ekonominės veiklos 
vykdytojams užtikrinti tęstinumą ir teisinį 

(15) šalys, kurioms pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 978/2012 taikoma speciali 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamoji priemonė, turėtų pateikti naują 
prašymą per dvejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos. 
Tačiau, siekiant ekonominės veiklos 
vykdytojams užtikrinti tęstinumą ir teisinį 
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tikrumą, muitų tarifų lengvatos, taikomos 
pagal Reglamente (ES) Nr. 978/2012 
nustatytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę, turi 
būti toliau taikomos jų taikymo vertinimo 
laikotarpiu. Prašymą teikiančių šalių 
techninės ir finansinės pagalbos prašymai, 
susiję su konvencijų ratifikavimu ir 
įgyvendinimu, gali būti vertinami 
palankiai;

tikrumą, muitų tarifų lengvatos, taikomos 
pagal Reglamente (ES) Nr. 978/2012 
nustatytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę, turi 
būti toliau taikomos jų taikymo vertinimo 
laikotarpiu. Sąjunga prašymą 
teikiančioms šalims turėtų teikti kiek 
įmanoma daugiau techninės ir finansinės 
pagalbos, susijusios su konvencijų 
ratifikavimu ir įgyvendinimu. Reikėtų 
atidžiai stebėti nuolatinę ir tvarią pažangą 
ratifikuojant ir įgyvendinant pagrindines 
tarptautines konvencijas, o teikiant ES 
techninę ir finansinę pagalbą – deramai 
atsižvelgti į šį tikslą; 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) prašymas dėl specialios darnaus 
vystymosi skatinamosios priemonės turėtų 
apimti, be kita ko, viešai skelbiamą 
ateities perspektyvomis grindžiamą 
veiksmų planą, kuriame būtų pateiktas į 
prioritetus orientuotas priemonių, kurių 
reikia imtis, nes laikoma, kad jos yra 
būtinos siekiant veiksmingai įgyvendinti 
atitinkamas tarptautines konvencijas, 
sąrašas. Šios priemonės turėtų būti 
laipsniško muitų tarifų taikymo 
sustabdymo kriterijus ir jas reikėtų 
išvardyti į veiksmų planą įtrauktame 
muitų tarifų taikymo sustabdymo grafike. 
Šiame veiksmų plane, dėl kurio 
lengvatomis besinaudojanti šalis turėtų 
būti pasiekusi bendrą susitarimą su 
Komisija ir prireikus su Europos išorės 
veiksmų tarnyba, taip pat turėtų būti 
numatyti terminai ir nurodytos 
atitinkamos lengvatomis besinaudojančios 
šalies įstaigos, atsakingos už jo 
įgyvendinimą. Veiksmų planų galiojimas 
priklauso nuo šio reglamento galiojimo 
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trukmės;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnyba turėtų stebėti 
tarptautinių konvencijų žmogaus ir darbo 
teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo 
srityse ratifikavimo padėtį ir jų veiksmingą 
įgyvendinimą, analizuodama atitinkamą 
informaciją, visų pirma, kai turima, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų, įsteigtų 
pagal tas konvencijas, išvadas ir 
rekomendacijas. Kartą per trejus metus 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo padėties, 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
ataskaitų teikimo pareigų pagal tas 
konvencijas laikymosi ir konvencijų 
praktinio įgyvendinimo padėties ataskaitą;

(16) Komisija ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnyba turėtų stebėti 
tarptautinių konvencijų žmogaus ir darbo 
teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo 
srityse ratifikavimo padėtį ir jų veiksmingą 
įgyvendinimą, skaidriai vertindama 
pažangą, padarytą įgyvendinant veiksmų 
planą, analizuodama atitinkamą 
informaciją, visų pirma, kai turima, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų, įsteigtų 
pagal tas konvencijas, išvadas ir 
rekomendacijas. Ši stebėsena taip pat 
turėtų būti grindžiama aukšto lygio 
misijomis vietoje. Vykdant tokias misijas 
turėtų būti konsultuojamasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir žmogaus teisių gynėjus 
lengvatomis besinaudojančiose šalyse. 
Kartą per trejus metus Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, lengvatomis besinaudojančių 
šalių ataskaitų teikimo pareigų pagal tas 
konvencijas laikymosi ir konvencijų 
praktinio įgyvendinimo padėties ataskaitą, 
visų pirma remiantis veiksmų plano 
įgyvendinimu. Komisija ir, kai tinkama, 
Europos išorės veiksmų tarnyba savo 
stebėsenos išvadose turėtų pateikti aiškias 
rekomendacijas dėl klausimų ir veiksmų, 
kuriems turėtų būti teikiama pirmenybė 
kitu laikotarpiu;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ES delegacijos lengvatomis 
besinaudojančiose šalyse turėtų atlikti 
labai svarbų vaidmenį apskritai 
įgyvendinant šį reglamentą. ES 
delegacijos turėtų įsteigti ryšių punktus, 
užtikrinsiančius kelių priemonių, 
kuriomis padedama lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai įgyvendinti šio 
reglamento reikalavimus, koordinavimą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) per visą stebėsenos ciklą, 
grindžiamą viešosiomis procedūromis ir 
terminais, turėtų būti konsultuojamasi su 
pilietine visuomene bei kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir turėtų 
būti tinkamai atsižvelgiama į jų pateiktą 
informaciją;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) Komisija turėtų skatinti tvirtą 
darnaus vystymosi aspektą pasaulinėse 
vertės grandinėse, laikantis išsamaus 
patikrinimo pareigų, nustatytų Jungtinių 
Tautų verslo ir žmogaus teisių 
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pagrindiniuose principuose;

Pakeitimas21

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) muitų tarifų lengvatų įgyvendinimo 
ir, kai taikoma, atšaukimo stebėsenos 
tikslais būtinos atitinkamų stebėsenos 
įstaigų ataskaitos. Tačiau tokios ataskaitos 
gali būti papildytos kita Komisijos turima 
informacija, įskaitant informaciją, gautą 
pagal dvišales ar daugiašales techninės 
pagalbos programas ir iš kitų informacijos 
šaltinių, jei jie yra tikslūs ir patikimi. Tai 
galėtų būti informacija iš Europos 
Parlamento ir Tarybos, vyriausybių, 
tarptautinių organizacijų, pilietinės 
visuomenės, socialinių partnerių arba per 
vieną bendrą prieigą gautų skundų, jei jie 
atitinka atitinkamus reikalavimus. 
Stebėsenos proceso metu nustatyti 
trūkumai gali būti tikslingiau įtraukiami į 
būsimą Komisijos paramos vystymuisi 
programavimą;

(17) muitų tarifų lengvatų įgyvendinimo 
ir, kai taikoma, paskesnio suteikimo arba 
atšaukimo stebėsenos tikslais būtinos 
atitinkamų stebėsenos įstaigų ataskaitos. 
Tačiau tokios ataskaitos gali būti kuo 
plačiau papildytos kita turima informacija, 
įskaitant informaciją, gautą pagal dvišales 
ar daugiašales techninės pagalbos 
programas ir iš kitų informacijos šaltinių, 
jei jie yra tikslūs ir patikimi. Tai galėtų būti 
informacija iš Sąjungos institucijų, 
įstaigų, organų ir agentūrų, vyriausybių, 
tarptautinių organizacijų, pilietinės 
visuomenės, socialinių partnerių, 
ekonominius interesus atstovaujančių 
asmenų arba per vieną bendrą prieigą 
gautų skundų, jei jie atitinka atitinkamus 
reikalavimus. Stebėsenos proceso metu 
nustatyti trūkumai turėtų būti tikslingiau 
įtraukiami į būsimą Komisijos paramos 
vystymuisi programavimą ir techninės 
pagalbos teikimą;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 2020 m. liepos mėn. Komisija 
paskyrė už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną, kuriam pavesta užtikrinti 
prekybos taisyklių vykdymą. 
Atsižvelgdama į tai, 2020 m. 
lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti 

(18) 2020 m. liepos mėn. Komisija 
paskyrė už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną, kuriam pavesta užtikrinti 
prekybos taisyklių vykdymą. 
Atsižvelgdama į tai, 2020 m. 
lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti 
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naują skundų nagrinėjimo mechanizmą – 
vieną bendrą prieigą, kuriuo siekiama 
sustiprinti prekybos įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą. Per 
vieną bendrą prieigą Komisija gauna 
skundų įvairiais su prekybos politika 
susijusiais klausimais, įskaitant BLS 
įsipareigojimų pažeidimus. Tokia nauja 
skundų nagrinėjimo sistema turėtų būti 
integruota į šio reglamento sistemą;

naują skundų nagrinėjimo mechanizmą – 
vieną bendrą prieigą, kuriuo siekiama 
sustiprinti prekybos įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą. Per 
vieną bendrą prieigą Komisija gauna 
skundų įvairiais su prekybos politika 
susijusiais klausimais, įskaitant BLS 
įsipareigojimų pažeidimus. Viena bendra 
prieiga yra prieinama piliečiams, 
subjektams, profesinėms sąjungoms, 
suinteresuotiesiems subjektams, žmogaus 
teisių gynėjams ir pilietinei visuomenei, 
įsisteigusiems Sąjungoje arba paramą 
gaunančiose šalyse, ir Komisija turėtų 
užtikrinti skundų konfidencialumą, 
įskaitant skundų pateikėjų tapatybę ir 
visus su skundu susijusius svarbius 
elementus. Tokia nauja skundų 
nagrinėjimo sistema turėtų būti integruota į 
šio reglamento sistemą ir joje oficialiai 
nustatyta; 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) produktų, nepriskiriamų jautrių 
produktų kategorijai, Bendrojo muitų tarifo 
muitų taikymas turėtų išlikti suspenduotas, 
o jautrių produktų muitų tarifai turėtų būti 
sumažinti, siekiant užtikrinti tinkamą 
lengvatų panaudojimo lygį, kartu 
atsižvelgiant į atitinkamų Sąjungos 
pramonės šakų padėtį;

(21) produktų, nepriskiriamų jautrių 
produktų kategorijai, Bendrojo muitų tarifo 
muitų taikymas turėtų išlikti suspenduotas, 
o jautrių produktų muitų tarifai turėtų būti 
sumažinti, siekiant užtikrinti tinkamą 
lengvatų panaudojimo lygį ir kuo labiau 
padidinti poveikį vystymuisi, kartu 
atsižvelgiant į atitinkamų Sąjungos 
pramonės šakų padėtį;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) toks tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad komercinės 
veiklos subjektams būtų naudinga naudotis 
sistemos galimybėmis. Todėl ad valorem 
muitai turėtų būti bendrai sumažinti: 
„didžiausio palankumo režimo“ muito 
norma turėtų būti sumažinta vienodu 3,5 
procentinių punktų dydžiu, o tekstilės 
gaminiams ir tekstilės prekėms tokie muitai 
turėtų būti sumažinti 20 %. Specifiniai 
muitai turėtų būti sumažinti 30 %. Jei yra 
numatytas minimalus muitas, tas muitas 
neturėtų būti taikomas;

(22) tarifų sumažinimas turėtų būti 
pakankamai patrauklus, kad komercinės 
veiklos subjektams būtų naudinga naudotis 
sistemos galimybėmis. Todėl ad valorem 
muitai turėtų būti bendrai sumažinti: 
„didžiausio palankumo režimo“ muito 
norma turėtų būti sumažinta vienodu 3,5 
procentinių punktų dydžiu, o tekstilės 
gaminiams ir tekstilės prekėms tokie muitai 
turėtų būti sumažinti 20 %. Specifiniai 
muitai turėtų būti sumažinti 30 %. Jei yra 
numatytas minimalus muitas, tas muitas 
neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) apsaugos priemonės yra esminiai 
mechanizmai, kuriais siekiama sumažinti 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
priklausomybę nuo keleto produktų, 
suteikiant lengvatas pirmenybę teikti 
mažiau konkurencingiems produktams ir 
skatinti ekonomikos augimą. Sistema 
turėtų sustiprinti Sąjungos finansinius ir 
ekonominius interesus užtikrinant 
veiksmingas ir įgyvendinamas apsaugos 
priemones jautriems produktams, kurios 
kartu turėtų pagerinti jų ekonomikos 
diversifikavimą ir socialinių bei 
aplinkosauginių teisių įgyvendinimą 
lengvatomis besinaudojančiose šalyse;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) produktų gradacija turėtų būti 
pagrįsta kriterijais, susietais su Bendrojo 
muitų tarifo skyriais ir skirsniais. Produktų 
gradacija turėtų būti taikoma skyriui arba 
poskyriui, kad sumažėtų atvejų, kai 
gradacija taikoma nevienarūšiams 
produktams. Skyriaus arba poskyrio 
(sudaryto iš skirsnių) gradacija 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai turėtų 
būti taikoma, kai skyrius trejus metus iš 
eilės atitinka gradacijos kriterijus, kad būtų 
padidintas gradacijos nuspėjamumas ir 
teisingumas pašalinant didelių ir išskirtinių 
importo statistikos svyravimų poveikį. 
Produktų gradacija neturėtų būti taikoma 
specialios darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamosios priemonės (BLS+) 
lengvatomis besinaudojančioms šalims ir 
specialiosios priemonės mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims (VIG) lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, nes jų 
ekonomikos profilis labai panašus tuo 
atžvilgiu, kad šios šalys pažeidžiamos dėl 
mažo, nediversifikuoto eksporto. Šiame 
reglamente nustatytos muitų tarifų 
lengvatos yra taikomos lengvatomis 
besinaudojančių šalių kilmės produktams, 
vadovaujantis prekių kilmės taisyklėmis, 
nustatytomis Sąjungos muitinės kodekse ir 
remiantis tuo kodeksu suteiktais 
įgaliojimais priimtuose teisės aktuose, visų 
pirma Komisijos deleguotajame reglamente 
(ES) 2015/244619 ir Komisijos 
įgyvendinimo reglamente (ES) 
2015/244720. Regioninė kumuliacija tarp 
skirtingų regioninių grupių šalių ir 
išplėstinė kumuliacija turėtų būti taikoma 
su sąlyga, kad prašymą teikianti 
lengvatomis besinaudojanti šalis pateikia 
pakankamai įrodymų, kad kumuliacija 
atitinka jos vystymosi, finansavimo ir 
prekybos reikmes, ir taip, be kita ko, 
skatina ekonomikos augimą, skurdo 
panaikinimą, eksporto diversifikavimą ir 
industrializaciją, ir jei tai nedaro neigiamo 
poveikio kitų šalių, ypač VIG lengvatomis 

(24) produktų gradacija turėtų būti 
pagrįsta kriterijais, susietais su Bendrojo 
muitų tarifo skyriais ir skirsniais. Produktų 
gradacija turėtų būti taikoma skyriui arba 
poskyriui, kad sumažėtų atvejų, kai 
gradacija taikoma nevienarūšiams 
produktams. Skyriaus arba poskyrio 
(sudaryto iš skirsnių) gradacija 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai turėtų 
būti taikoma, kai skyrius trejus metus iš 
eilės atitinka gradacijos kriterijus, kad būtų 
padidintas gradacijos nuspėjamumas ir 
teisingumas pašalinant didelių ir išskirtinių 
importo statistikos svyravimų poveikį. 
Produktų gradacija neturėtų būti taikoma 
specialios darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamosios priemonės (BLS+) 
lengvatomis besinaudojančioms šalims ir 
specialiosios priemonės mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims (VIG) lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, nes jų 
ekonomikos profilis labai panašus tuo 
atžvilgiu, kad šios šalys pažeidžiamos dėl 
mažo, nediversifikuoto eksporto. Komisija, 
bendradarbiaudama su 
suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine 
visuomene, turėtų stebėti lengvatomis 
besinaudojančių šalių, kurios galėtų 
pasiekti didesnių vidutinių pajamų 
statusą, vystymąsi ir eksporto potencialą. 
Vykdant šią stebėseną turėtų būti 
siekiama pagerinti jautrių produktų 
atranką pagal produktų gradacijos 
mechanizmą, pateikti aiškias 
rekomendacijas dėl veiksmų, skirtų 
eksporto įvairinimui didinti, ir užtikrinti, 
kad konkurencingiems produktams 
taikomos BLS muitų tarifų lengvatos būtų 
panaikintos, siekiant suteikti daugiau 
galimybių ES rinkoje eksportuoti iš šalių, 
kurioms to labiausiai reikia. Šiame 
reglamente nustatytos muitų tarifų 
lengvatos yra taikomos lengvatomis 
besinaudojančių šalių kilmės produktams, 
vadovaujantis prekių kilmės taisyklėmis, 
nustatytomis Sąjungos muitinės kodekse ir 
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besinaudojančių šalių, padėčiai. 
Vertindama, ar kumuliacijos taikymas 
atitinka prašančiosios šalies vystymosi, 
finansavimo ir prekybos reikmes, Komisija 
turėtų atsižvelgti į lengvatomis 
besinaudojančios šalies priklausomybę nuo 
teikiančiosios šalies ir į ateities 
perspektyvas, susijusias su atitinkamais 
produktais;

remiantis tuo kodeksu suteiktais 
įgaliojimais priimtuose teisės aktuose, visų 
pirma Komisijos deleguotajame reglamente 
(ES) 2015/244619 ir Komisijos 
įgyvendinimo reglamente (ES) 
2015/24472020. Regioninė kumuliacija tarp 
skirtingų regioninių grupių šalių ir 
išplėstinė kumuliacija yra svarbi priemonė 
regioninei integracijai remti bei turėtų 
būti skatinama ir pagal šį reglamentą, nes 
tai yra svarbus darnaus vystymosi 
aspektas. Regioninė kumuliacija turėtų 
būti taikoma su sąlyga, kad prašymą 
teikianti lengvatomis besinaudojanti šalis 
pateikia pakankamai įrodymų, kad 
kumuliacija atitinka jos vystymosi, 
finansavimo ir prekybos reikmes ir kad ja 
remiama regioninė integracija, ir taip, be 
kita ko, skatinamas tvarus ekonomikos 
augimas bei skurdo panaikinimas, 
eksporto diversifikavimas ir gamybos 
pajėgumų didinimas, taip pat 
apčiuopiama nauda vietos gyventojams ir 
jei tai nedaro neigiamo poveikio kitų šalių, 
ypač VIG lengvatomis besinaudojančių 
šalių, padėčiai. Vertindama, ar 
kumuliacijos taikymas atitinka 
prašančiosios šalies vystymosi, 
finansavimo ir prekybos reikmes, Komisija 
turėtų atsižvelgti į lengvatomis 
besinaudojančios šalies priklausomybę nuo 
teikiančiosios šalies, į ateities 
perspektyvas, susijusias su atitinkamais 
produktais, bei poveikį regioninei 
integracijai. Bet kokie formalūs 
reikalavimai ir administracinė našta, 
susiję su prašymais išplėsti prieigą prie 
regioninės kumuliacijos, turėtų būti 
proporcingai nedideli, kad BLS 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
neatgrasytų nuo investavimo į regionines 
tiekimo grandines;

__________________ __________________
19 2015 m. liepos 28 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas 
išsamiomis taisyklėmis, kuriomis 

19 2015 m. liepos 28 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas 
išsamiomis taisyklėmis, kuriomis 
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patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės 
kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, 
p. 1).

patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės 
kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, 
p. 1).

20 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas 
(ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos 
išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, 
kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės 
kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 
(OL L 343, 2015 12 29, p. 558–893). 

20 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas 
(ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos 
išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, 
kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės 
kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 
(OL L 343, 2015 12 29, p. 558–893).

Pagrindimas

Reikėtų skatinti geresnes regioninės kumuliacijos sąlygas (kaip nurodyta 24 
konstatuojamojoje dalyje ir 33 straipsnio 3 dalyje), nes tai dar labiau padės BLS 
besinaudojančioms šalims plėtoti tiekimo grandines ir geriau integruotis į pasaulio 
ekonomiką. Todėl svarbu, kad nuostatomis dėl kumuliacijos nebūtų nustatomi neproporcingi 
reikalavimai BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims kaupti savo produktus su 
regioniniais partneriais, nes tai tik neskatintų investuoti į pažangesnių regioninių tiekimo 
grandinių kūrimą. Dabartinėje formuluotėje BLS lengvatomis besinaudojančių šalių prašoma 
pateikti „pakankamai įrodymų, kad kumuliacija atitinka jos vystymosi, finansavimo ir 
prekybos reikmes“. Nors nėra visiškai aišku, ką tai reiškia, Komisija turėtų būti skatinama 
mažinti administracinę naštą ir formalius reikalavimus iki pačių būtiniausių, kad būtų 
sudarytos geriausios sąlygos BLS lengvatomis besinaudojantiems partneriams laisvai kaupti 
produktus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) laikino minėtų priemonių pagal 
sistemą atšaukimo priežastys turėtų būti 
sunkūs ir sistemingi principų, nustatytų 
tarptautinėse konvencijose dėl pagrindinių 
žmogaus teisių (įskaitant tose konvencijose 
įtvirtintus tam tikrus tarptautinės 
humanitarinės teisės principus), darbo 
teisių, klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo, pažeidimai, kad būtų remiami 
tose konvencijose iškelti tikslai. Muitų 
tarifų lengvatos pagal specialią darnaus 
vystymosi ir gero valdymo skatinamąją 

(25) laikino minėtų priemonių pagal 
sistemą atšaukimo priežastys turėtų būti 
sunkūs ir sistemingi principų, nustatytų 
tarptautinėse konvencijose dėl pagrindinių 
žmogaus teisių (įskaitant tose konvencijose 
įtvirtintus tam tikrus tarptautinės 
humanitarinės teisės principus), darbo 
teisių, klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo, pažeidimai, kad būtų remiami 
tose konvencijose iškelti tikslai. Siekdama 
nustatyti, ar esama tokių sunkių ir 
sistemingų pažeidimų, arba reaguodama į 
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priemonę turėtų būti laikinai atšauktos, jei 
lengvatomis besinaudojanti šalis nesilaiko 
teisiškai privalomų įsipareigojimų 
ratifikuoti tas konvencijas ir jas 
veiksmingai įgyvendinti ar vykdyti 
atitinkamose konvencijose nustatytus 
ataskaitų teikimo reikalavimus, arba jei 
lengvatomis besinaudojanti šalis 
nebendradarbiauja atliekant Sąjungos 
taikomas stebėsenos procedūras, nustatytas 
šiame reglamente. Laikinas lengvatų 
atšaukimas turėtų būti tęsiamas tol, kol 
nebelieka priežasčių, kuriomis jis buvo 
grindžiamas. Tais atvejais, kai pažeidimai 
ypač sunkūs, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai greitai reaguoti ir patvirtinti 
priemones per trumpesnį laikotarpį. 
Sąjunga laikosi visiško vaikų darbo 
netoleravimo požiūrio, todėl priežastys, dėl 
kurių gali būti laikinai atšaukiamos 
lengvatos, turėtų apimti prekių, pagamintų 
naudojant tarptautiniu mastu uždraustą 
vaikų darbą, taip pat priverčiamąjį darbą, 
įskaitant vergų ir kalinių darbą, kaip 
nurodyta atitinkamose VI priede 
išvardytose konvencijose, eksportą;

skundą Komisija turėtų atsižvelgti į visus 
atitinkamų stebėsenos įstaigų atliktus 
vertinimus, pateiktas pastabas, priimtus 
sprendimus, rekomendacijas ir išvadas ir į 
pagrįstas Europos Parlamento, Tarybos, 
tarptautinių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės, įskaitant profesines sąjungas, 
išreikštas abejones. Muitų tarifų lengvatos 
pagal specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę turėtų būti 
laikinai atšauktos, jei lengvatomis 
besinaudojanti šalis nesilaiko teisiškai 
privalomų įsipareigojimų ratifikuoti tas 
konvencijas ir jas veiksmingai įgyvendinti 
ar vykdyti atitinkamose konvencijose 
nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus, 
ar veiksmingai įgyvendinti veiksmų planą, 
pateiktą jos prašyme leisti naudotis 
priemone, arba jei lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebendradarbiauja 
atliekant Sąjungos taikomas stebėsenos 
procedūras, nustatytas šiame reglamente. 
Laikinas lengvatų atšaukimas turėtų būti 
taikomas kaip kraštutinė priemonė, jei 
išnaudotos kitos dialogo ir 
bendradarbiavimo galimybės. Laikinas 
lengvatų atšaukimas turėtų būti tęsiamas 
tol, kol nebelieka priežasčių, kuriomis jis 
buvo grindžiamas. Tais atvejais, kai 
pažeidimai ypač sunkūs, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai greitai reaguoti ir 
patvirtinti priemones per trumpesnį 
laikotarpį. Sąjunga laikosi visiško vaikų 
darbo netoleravimo požiūrio, todėl 
priežastys, dėl kurių gali būti laikinai 
atšaukiamos lengvatos, turėtų apimti 
prekių, pagamintų naudojant tarptautiniu 
mastu uždraustą vaikų darbą, taip pat 
priverčiamąjį darbą, įskaitant vergų ir 
kalinių darbą, kaip nurodyta atitinkamose 
VI priede išvardytose konvencijose, 
eksportą. Vis dėlto vaikų darbo 
panaikinimas yra ilgalaikis procesas, ypač 
tose šalyse, kuriose nėra alternatyvų, pvz., 
tinkamų darbo sąlygų, nemokamo mokslo 
ir socialinės apsaugos tinklo. Taikydama 
19 straipsnio 1 dalies b punktą Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, ar lengvatomis 
besinaudojanti šalis, bendradarbiaudama 
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su Tarptautine darbo organizacija, priėmė 
bendrąją politiką ir veiksmų planus, 
kuriais siekiama sumažinti vaikų darbą, ir 
ar jų stebėsena rodo konkrečią pažangą ir 
veiksmus, kuriais siekiama visiško TDO 
konvencijų laikymosi. Komisija gali padėti 
lengvatomis besinaudojančioms šalims 
siekti šio tikslo teikdama techninę 
pagalbą, stiprindama gebėjimus ir 
teikdama kitą finansinę paramą;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekdama nustatyti, ar esama 
sistemingų ir sunkių pažeidimų, Komisija 
turėtų atsižvelgti į šį nebaigtinį atvejų 
sąrašą: genocidą, nusikaltimus 
žmoniškumui, kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį arba 
baudimą, vergiją ar priverstinį darbą, 
neteisminį, neatidėliotiną ar savavališką 
mirties bausmės vykdymą ir nužudymą, 
priverstinį asmenų dingimą, savavališką 
areštą ar sulaikymą, prekybą žmonėmis, 
įskaitant neteisėtą žmonių gabenimą, 
seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, 
kitus karo įstatymų ir papročių 
pažeidimus, taikių susirinkimų ir 
asociacijų laisvės pažeidimus ar 
piktnaudžiavimą ja, nuomonės ir 
saviraiškos laisvės pažeidimus ar 
piktnaudžiavimą ja, religijos ar tikėjimo 
laisvės pažeidimus ar piktnaudžiavimą ja; 
be to, Komisija turėtų atsižvelgti į 
įsipareigojimų, susijusių su nacionaliniu 
lygmeniu nustatytais įpareigojančiais 
veiksmais pagal Paryžiaus susitarimą dėl 
klimato kaitos, nesilaikymą;
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) laikinas priemonių atšaukimas 
turėtų būti laikomas kraštutine priemone. 
Prie susijusių sprendimų gali būti 
pridedama priemonių atšaukimo 
socialinio ir ekonominio poveikio analizė, 
siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą 
poveikį lengvatomis besinaudojančios 
šalies gyventojams ir kuo labiau padidinti 
sverto poveikį jos vyriausybei. Kiekvieną 
kartą, kai iš esmės pablogėja šiame 
reglamente nustatytų atitinkamų pareigų 
vykdymas, Komisija ir EIVT turėtų 
suintensyvinti dialogą su lengvatomis 
besinaudojančiomis šalimis ir pradėti 
aktyvesnio bendradarbiavimo procesą, 
pagal kurį šalys įsipareigoja imtis veiksmų 
įgyvendindamos tikslines veiksmų gaires, 
kurios padėtų pasiekti pastebimos 
pažangos apskritai trumpuoju laikotarpiu 
arba, kai klausimai yra sudėtingesni ir 
opesni, – vidutinės trukmės laikotarpiu. 
Pradėjus atšaukimo procedūrą ir per visą 
jos laikotarpį lengvatomis 
besinaudojančioms šalims turėtų būti 
suteikta galimybė bet kada pradėti 
bendradarbiauti. Jei Komisija mano, kad 
yra pakankamai įrodymų, jog lengvatomis 
besinaudojanti šalis rimtai ir sistemingai 
pažeidinėja VI priede išvardytose 
konvencijose nustatytus principus, ji 
turėtų nedelsdama pradėti laikino 
priemonių atšaukimo procedūrą. Tais 
atvejais, kai pažeidimai yra ypač sunkūs, 
Komisija turėtų pradėti taikyti greitojo 
reagavimo mechanizmą. Kai aktyvesnio 
bendradarbiavimo procesas pratęsiamas 
antriesiems metams, Komisija turėtų 
įtraukti šalį į viešą sąrašą, kad būtų 
užtikrintas nuspėjamumas ir kuo didesnis 
sverto poveikis;
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) tvarkinga tarptautinė migracija 
gali duoti didelės naudos migrantų kilmės 
ir paskirties šalims ir prisidėti prie jų 
darnaus vystymosi reikmių patenkinimo. 
Siekiant užtikrinti, kad migracijos nauda 
būtų abipusiškai naudinga tiek kilmės, 
tiek paskirties šalims, labai svarbu didinti 
prekybos, vystymosi ir migracijos politikos 
darną. Šiuo atžvilgiu tiek kilmės, tiek 
paskirties šalims labai svarbu spręsti 
bendras problemas, pavyzdžiui, stiprinti 
bendradarbiavimą savo piliečių 
readmisijos ir jų tvarios reintegracijos į 
kilmės šalį klausimus, visų pirma siekiant 
išvengti nuolatinio aktyvių gyventojų 
nutekėjimo kilmės šalyse, turinčio 
ilgalaikių pasekmių vystymuisi, ir 
užtikrinti, kad su migrantais būtų 
elgiamasi oriai; 

Išbraukta.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) labiau koordinuotas, holistinis ir 
struktūrizuotas požiūris į migraciją galėtų 
duoti didelės naudos migrantų kilmės, 
tranzito ir paskirties šalims. Koordinuotas 
požiūris į migraciją yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad migracija būtų 
naudingesnė. Norint pašalinti pagrindines 
priverstinės migracijos priežastis ir 
pasiekti JT darnaus vystymosi tikslų 
rodiklius ir uždavinius, turėtų būti 
kuriamos visapusiškos partnerystės. Šis 
požiūris ir atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami visapusiškai laikantis 



PE703.100v02-00 30/156 RR\1256203LT.docx

LT

tarptautinės teisės, įskaitant tarptautinę 
žmogaus teisių, humanitarinę ir pabėgėlių 
teisę, Sąjungos ir nacionalinę 
kompetenciją, ir turėtų atitikti principus, 
įtvirtintus Pasauliniame susitarime dėl 
pabėgėlių ir Pasauliniame susitarime dėl 
saugios, tvarkingos ir teisėtos 
migracijos. Sąjunga turėtų teikti 
pirmenybę konstruktyviam ir abipusiškai 
naudingam bendradarbiavimui visais 
migracijos aspektais, įskaitant judumo 
partnerystes, readmisiją ir reintegraciją. 
Pagerinus tvarią grįžtančių migrantų ir jų 
šeimų reintegraciją ir vykdant jos 
stebėseną, be kita ko, stiprinant 
gebėjimus, būtų gerokai pagerintas 
abipusiškai naudingas bendradarbiavimas 
su šalimis partnerėmis;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) grąžinimas, readmisija ir 
reintegracija yra bendras ES ir jos 
partnerių uždavinys. Visų pirma kiekviena 
valstybė privalo priimti savo piliečius 
pagal tarptautinę paprotinę teisę ir 
daugiašales tarptautines konvencijas, 
pavyzdžiui, 1944 m. gruodžio 7 d. 
Čikagoje pasirašytą Tarptautinės civilinės 
aviacijos konvenciją. Geresnė tvari 
reintegracija ir gebėjimų stiprinimas 
gerokai sustiprintų šalių partnerių vietos 
plėtrą;

Išbraukta.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis



RR\1256203LT.docx 31/156 PE703.100v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija per atitinkamus 
institucinius komitetus Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti 
reguliarias sistemos pagal šį reglamentą 
poveikio ataskaitas. Iki 2030 m. sausio 1 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
turėtų pateikti šio reglamento laikotarpio 
vidurio taikymo ataskaitą ir įvertinti 
poreikį peržiūrėti sistemą. Ataskaita yra 
būtina siekiant išanalizuoti sistemos 
poveikį lengvatomis besinaudojančių šalių 
vystymosi, prekybos ir finansinėms 
reikmėms, taip pat dvišalei prekybai ir 
Sąjungos pajamoms iš muitų tarifų, 
ypatingą dėmesį skiriant darnaus 
vystymosi tikslams;

(36) Komisija per atitinkamus 
institucinius komitetus Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti 
reguliarias sistemos pagal šį reglamentą 
poveikio ataskaitas. Iki 2029 m. sausio 1 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
turėtų pateikti šio reglamento laikotarpio 
vidurio taikymo ataskaitą ir įvertinti 
poreikį peržiūrėti sistemą. Ataskaita yra 
būtina siekiant išanalizuoti sistemos 
poveikį lengvatomis besinaudojančių šalių 
vystymosi, skurdo panaikinimo, 
ekonomikos įvairinimo, prekybos ir 
finansinėms reikmėms, ypač daug dėmesio 
skiriant reglamento produkto apibrėžtajai 
sričiai, be kita ko, atsižvelgiant į tvarių 
gaminių klausimą, ir bet kokius svarbius 
su sąlygomis susijusius pokyčius, taip pat 
poveikį dvišalei prekybai bei ES 
gamintojams ir Sąjungos pajamoms iš 
muitų tarifų, ypatingą dėmesį skiriant 
darnaus vystymosi tikslams;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) jautrūs produktai – prekės, kurios 
dėl naudojimo koeficiento standartinėse 
BLS lengvatomis besinaudojančiose 
šalyse galėtų daryti neigiamą poveikį 
Sąjungos gamintojų gebėjimui ir 
pajėgumui ilguoju laikotarpiu gaminti ar 
perdirbti tas prekes;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) veiksmų planas – ateities 
perspektyvomis grindžiamas ir į 
prioritetus orientuotas priemonių, 
įskaitant teisėkūros priemones, kurias turi 
priimti lengvatomis besinaudojanti šalis, 
ir veiksmų, kurių turi imtis ši šalis, kurie 
laikomi būtinais siekiant veiksmingai 
įgyvendinti VI priede nurodytas 
pagrindines tarptautines konvencijas, 
sąrašas. Jis grindžiamas, be kita ko, 
turima informacija ir visų pirma 
naujausiomis stebėsenos įstaigų pagal tas 
konvencijas parengtomis išvadomis; 
šiame veiksmų plane taip pat pateikiami 
kiekvienos į sąrašą įtrauktos priemonės ir 
veiksmo terminai ir kuo tiksliau 
nurodoma atitinkama institucija ar 
struktūra, lengvatomis besinaudojančioje 
šalyje atsakinga už jo įgyvendinimą ir 
priežiūrą. Kiekviena į sąrašą įtraukta 
priemonė ir veiksmas ar jų rinkinys yra 
laipsniško muitų tarifų taikymo 
sustabdymo kriterijus, kaip sutarta į 
veiksmų planą įtrauktame muitų tarifų 
taikymo sustabdymo grafike;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b) aktyvesnis bendradarbiavimas – 
dialogas, kuriuo siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis priemonėmis 
besinaudojančioms šalims ir tas šalis 
skatinti daryti pažangą ypač svarbiose 
srityse, atsižvelgiant į atitinkamas 
tarptautines konvencijas, ir per kurį šalys 
ir Komisija pasiekia bendrą sutarimą dėl 
konkrečių prioritetinių veiksmų ir tvarių 
sprendimų, kad būtų pašalinti dideli su 
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konvencijomis susiję trūkumai;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c) klausimų sąrašas – nebaigtinis 
svarbiausių klausimų, egzistuojančių 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje ir 
trukdančių sėkmingai įgyvendinti 
tarptautines konvencijas, susijusias su 
BLS+ priemone ir veiksmų planu, kurį 
nustatė stebėsenos įstaigos, įskaitant 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
pateiktą informaciją, ir kurie grindžiami 
14 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje 
išdėstytomis išvadomis ir susiję su 
ankstesniu stebėsenos ciklu, sąrašas;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) veiksmingas įgyvendinimas – 
visapusiškas pagal VI priede išvardytas 
tarptautines konvencijas prisiimtų 
įsipareigojimų ir pareigų vykdymas, 
užtikrinant šiomis konvencijomis 
garantuojamų principų, tikslų ir teisių 
įgyvendinimą visoje lengvatomis 
besinaudojančios šalies teritorijoje;

11) veiksmingas įgyvendinimas – 
visapusiškas pagal VI priede išvardytas 
tarptautines konvencijas prisiimtų 
įsipareigojimų ir pareigų vykdymas, 
užtikrinant šiomis konvencijomis 
garantuojamų principų, tikslų ir teisių 
įgyvendinimą visoje lengvatomis 
besinaudojančios šalies teritorijoje, 
įskaitant jos specialiąsias ekonomines 
zonas ir gamybos eksportui zonas;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) sunkūs ir sistemingi pažeidimai – 
plačiai paplitę ir sistemingi pažeidimai ar 
piktnaudžiavimas, susiję su VI priede 
išvardytomis tarptautinėmis 
konvencijomis, kaip apibrėžta ir nustatyta 
tose konvencijose;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b) žmogaus teisių padėties išsamaus 
patikrinimo prievolė – verslo įmonių 
pareiga gerbti žmogaus teises ir saugoti, 
kad verslo sektoriuje nebūtų 
piktnaudžiaujama žmogaus teisėmis. 
Verslo įmonių pareiga gerbti žmogaus 
teises – tai jų pareiga gerbti tarptautiniu 
mastu pripažįstamas žmogaus teises, 
kuriomis reikėtų laikyti bent 
Tarptautinėje žmogaus teisių chartijoje 
nurodytas žmogaus teises ir su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius 
principus, išdėstytus Tarptautinės darbo 
organizacijos deklaracijoje dėl 
pagrindinių principų ir teisių karo metu;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) skundas – per vieną bendrą prieigą 
Komisijai pateiktas skundas;

12) skundas – Sąjungos arba 
lengvatomis besinaudojančių šalių, 
kurioms taikomos 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos priemonės, piliečių, subjektų, 
profesinių sąjungų, suinteresuotųjų 
subjektų ar pilietinės visuomenės per 
vieną bendrą prieigą Komisijai pateiktas 
skundas, susijęs su 9 ir 19 straipsniuose 
nurodytomis sąlygomis bei priežastimis. 
Užtikrinamas šio skundo 
konfidencialumas, įskaitant skundo 
pateikėjo tapatybę;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) tiesiogiai konkuruojantys 
produktai – produktai, kuriuos po 
pramoninio perdirbimo arba prieš jį 
galima palyginti su kitu produktu;

Pakeitimas43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) esama pakankamo pagrindo 
manyti, kad yra rimtų ir sistemingų 
trūkumų bei pažeidimų, susijusių su 19 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose 
išdėstytomis sąlygomis.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šalys, kurioms taikoma 1 dalyje 
nurodyta standartinė priemonė, per 
penkerius metus nuo lengvatų taikymo 
dienos ratifikuoja VI priede išvardytas 
konvencijas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Programuojant ES vystymosi 
finansavimą pagal Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę „Globali 
Europa“, nustatytą Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/947, 
siekiant remti šalis, kurioms taikoma 1 
dalyje nurodyta specialioji priemonė, 
pirmenybė teikiama VI priede išvardytų 
konvencijų ratifikavimui.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Po šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija iki kiekvienų metų sausio 1 d. 
peržiūri I priedą. Siekiant standartinės BLS 
lengvatomis besinaudojančioms šalims ir 
ekonominės veiklos vykdytojams suteikti 
pakankamai laiko tinkamai prisitaikyti prie 

2. Atsižvelgdama į 4 straipsnio 1 
dalies a ir b punktuose nurodytus 
ekonominius kriterijus, po šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija iki kiekvienų metų 
sausio 1 d. stebi ir peržiūri I priedą 
atsižvelgdama į tas lengvatomis 
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pasikeitusio šalies statuso pagal sistemą: besinaudojančias šalis, kurios pasiekė 
didesnių vidutinių pajamų statusą. 
Siekiant standartinės BLS lengvatomis 
besinaudojančioms šalims ir ekonominės 
veiklos vykdytojams suteikti pakankamai 
laiko tinkamai prisitaikyti prie pasikeitusio 
šalies statuso pagal sistemą:

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus III priedui iš dalies 
pakeisti, kad būtų įtraukti pakeitimai, 
būtini iš dalies pakeitus Kombinuotąją 
nomenklatūrą.

2. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus III priedui iš dalies 
pakeisti, kad būtų: 

a) įtraukti pakeitimai, būtini iš dalies 
pakeitus Kombinuotąją nomenklatūrą;
b) pakeistas produktų priskyrimas 
jautrių arba nejautrių produktų 
kategorijoms.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija, bendradarbiaudama su 
suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine 
visuomene, stebi lengvatomis 
besinaudojančių šalių, kurios galėtų 
pereiti prie didesnių vidutinių pajamų, 
statusą, vystymąsi ir eksporto potencialą.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kas trejus metus peržiūri 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą ir, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktą suspenduoti 7 
straipsnyje nurodytų muitų tarifų lengvatų 
taikymą arba vėl pradėti jas taikyti. Tas 
įgyvendinimo aktas pradedamas taikyti 
nuo kitų metų po jo įsigaliojimo sausio 
1 d.

3. Komisija kas trejus metus peržiūri 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą ir, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktą suspenduoti 7 
straipsnyje nurodytų muitų tarifų lengvatų 
taikymą arba vėl pradėti jas taikyti. Tas 
įgyvendinimo aktas pradedamas taikyti 
praėjus 6 mėnesiams po jo įsigaliojimo.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ratifikavo visas VI priede 
išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, nenustatė rimtų pažeidimų 
veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;

b) ratifikavo visas VI priede 
išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, taip pat pilietinės visuomenės 
organizacijų ir socialinių partnerių 
pateikta informacija, nenustatė rimtų 
pažeidimų veiksmingai įgyvendinant tas 
konvencijas;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teisiškai įsipareigoja užtikrinti d) teisiškai įsipareigoja užtikrinti 
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atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir jų 
veiksmingą įgyvendinimą kartu 
pateikdama atitinkamų konvencijų 
veiksmingo įgyvendinimo veiksmų planą;

atitinkamų konvencijų ratifikavimą, siekti 
jų veiksmingo įgyvendinimo ir jį užtikrinti 
kartu pateikdama per nustatytą laiką 
įvykdytiną veiksmingam VI priede 
nurodytų konvencijų įgyvendinimui 
būtinų priemonių ir veiklos veiksmų 
planą. Lengvatomis besinaudojanti šalis ir 
Komisija pasiekia bendrą sutarimą dėl šio 
veiksmų plano ir jis vėliau paskelbiamas 
viešai;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija išnagrinėjusi prašymą 
nustato, kad prašančioji šalis tenkina 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

b) Komisija išnagrinėjusi prašymą ir 
patikrinusi, įskaitant, be kita ko, veiksmų 
planą, ir tai, ar šalis pradėjo jį 
įgyvendinti, nustato, kad prašančioji šalis 
tenkina 9 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji šalis Komisijai savo 
prašymą pateikia raštu. Prašyme 
pateikiama išsami informacija apie 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 
nurodomi teisiškai privalomi 
įsipareigojimai, minimi 9 straipsnio d, e ir f 
punktuose.

2. Prašančioji šalis Komisijai savo 
prašymą pateikia raštu. Prašyme 
pateikiama išsami informacija apie 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 
įgyvendinimo padėtį ir nurodomi teisiškai 
privalomi įsipareigojimai, minimi 
9 straipsnio d, e ir f punktuose, įskaitant 
parengtą galutinį veiksmų planą.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išnagrinėjus prašymą, Komisijai 
pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus I priedui iš 
dalies pakeisti, kad prašančiajai šaliai būtų 
suteikta speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė, įtraukiant 
tą šalį į BLS+ lengvatomis besinaudojančių 
šalių sąrašą.

4. Nagrinėjant prašymą deramai 
atsižvelgiama į oficialias Europos 
Parlamento ir Tarybos pareikštas 
nuomones ir kitų 35a straipsnyje 
nurodytų suinteresuotųjų subjektų 
nuomones. Išnagrinėjus prašymą, 
Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus I 
priedui iš dalies pakeisti, kad prašančiajai 
šaliai būtų suteikta speciali darnaus 
vystymosi ir gero valdymo skatinamoji 
priemonė, įtraukiant tą šalį į BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.  Jeigu BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina 9 
straipsnio a arba c punktuose nurodytų 
sąlygų arba nebesilaiko 9 straipsnio d, e ir f 
punktuose nurodytų teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, Komisijai pagal 36 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą I priedui iš dalies pakeisti, 
kad ta šalis būtų išbraukta iš BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo.

5. Jeigu BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina 9 
straipsnio a arba c punktuose nurodytų 
sąlygų arba nebesilaiko 9 straipsnio d, e ir 
f punktuose nurodytų teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, įskaitant su jos veiksmų 
plano įgyvendinimu susijusius 
neišspręstus klausimus, Komisijai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą I priedui iš dalies pakeisti, 
kad ta šalis būtų išbraukta iš BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrojo muitų tarifo ad valorem 
muitų, nustatytų visiems III ir VII 
prieduose išvardytiems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių kilmės produktams, 
taikymas suspenduojamas.

1. Bendrojo muitų tarifo ad valorem 
muitų, nustatytų visiems III ir VII 
prieduose išvardytiems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių kilmės produktams, 
taikymas suspenduojamas pagal 2 
straipsnio 10a dalyje (nauja) nurodytą 
muitų tarifų suspendavimo grafiką.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrojo muitų tarifo specifinių 
muitų, nustatytų 1 dalyje nurodytiems 
produktams, išskyrus produktus, į kurių 
Bendrojo muitų tarifo muitų normą įtraukti 
ad valorem muitai, taikymas 
suspenduojamas visa apimtimi. Produktų, 
kurių Kombinuotosios nomenklatūros 
kodas yra 1704 10 90, specifinis muitas 
turi neviršyti 16 % muitinės vertės.

2. Bendrojo muitų tarifo specifinių 
muitų, nustatytų 1 dalyje nurodytiems 
produktams, išskyrus produktus, į kurių 
Bendrojo muitų tarifo muitų normą įtraukti 
ad valorem muitai, taikymas 
suspenduojamas pagal 2 straipsnio 
10a dalyje (nauja) nurodytą muitų tarifų 
suspendavimo grafiką. Produktų, kurių 
Kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 
1704 10 90, specifinis muitas turi neviršyti 
16 % muitinės vertės.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo teisės naudotis pagal specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę teikiamomis muitų 

1. Nuo teisės naudotis pagal specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę teikiamomis muitų 
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tarifų lengvatomis suteikimo dienos 
Komisija nuolat peržiūri ir stebi atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo kiekvienoje BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje 
padėtį ir ar jos veiksmingai 
įgyvendinamos, taip pat stebi, kaip BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis 
bendradarbiauja su atitinkamomis 
stebėsenos įstaigomis. Šiuo tikslu Komisija 
išnagrinėja visą susijusią informaciją, visų 
pirma atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas.

tarifų lengvatomis suteikimo dienos 
Komisija nuolat peržiūri ir stebi atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo kiekvienoje BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje 
padėtį ir ar jos veiksmingai 
įgyvendinamos, taip pat stebi, kaip BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis 
bendradarbiauja su atitinkamomis 
stebėsenos įstaigomis. Šiuo tikslu Komisija 
skaidriai ir remdamasi objektyviais 
kriterijais įvertina BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių padarytą pažangą 
įgyvendinant savo veiksmų planus, taip 
pat išnagrinėja visą susijusią informaciją, 
visų pirma atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas, ir tinkamai 
pagrįstą informaciją, kurią pateikė 
pavieniai piliečiai, privačiojo sektoriaus 
subjektai, pilietinės visuomenės 
organizacijos, profesinių sąjungų atstovai 
ir kiti atitinkami suinteresuotieji 
subjektai, ir visus gautus skundus. 
Komisija ir EIVT palaiko nuolatinius 
ryšius su vietos ir tarptautine pilietine 
visuomene, kad galėtų įvertinti, kaip 
lengvatomis besinaudojančiose šalys 
vykdo įsipareigojimus. Nustatomas trejų 
metų peržiūros, stebėsenos ir vertinimo 
ciklas (toliau – stebėsenos ciklas).

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis bendradarbiauja su Komisija ir teikia 
visą informaciją, kuri būtina siekiant 
įvertinti, ar ji laikosi 9 straipsnio d, e ir 
f punktuose nurodytų teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, ir siekiant įvertinti šalies 
padėtį pagal 9 straipsnio b ir c punktus.

2. BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis bendradarbiauja su Komisija ir teikia 
visą informaciją, kuri būtina siekiant 
įvertinti, ar ji laikosi 9 straipsnio d 
(įskaitant jos veiksmų plano 
įgyvendinimą), e ir f punktuose nurodytų 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, ir 
siekiant įvertinti šalies padėtį pagal 
9 straipsnio b ir c punktus.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, kai taikytina, kartu su 
EIVT, lengvatomis besinaudojančiose 
šalyse vykdo bent po vieną aukšto lygio 
stebėsenos misiją per stebėsenos ciklą, 
kad galėtų vietoje įvertinti padarytą 
pažangą, be kita ko, įgyvendinant veiksmų 
planus. Vykdydama šias misijas, Komisija 
konsultuojasi su pilietine visuomene ir 
kitais 35a straipsnyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais laikydamasi 
procedūrų ir terminų, kuriuos ji priėmė ir 
paskelbė tokioms konsultacijoms. 
Komisija reguliariai informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie misijų rengimą 
ir rezultatus.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kiekvieno stebėsenos ciklo 
pradžioje Komisija visoms BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioms šalims 
nusiunčia atitinkamą klausimų sąrašą ir 
išdėsto probleminius įgyvendinimo 
klausimus, kuriuos reikia išspręsti to ciklo 
metu. Šie klausimų sąrašai skelbiami 
viešai.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Įgyvendinant priemonę pagal 
Reglamentą (ES) 2021/947 atsižvelgiama į 
veiksmų planus ir Komisijos bei Europos 
išorės veiksmų tarnybos rekomendacijas 
dėl prioritetinių įgyvendinimo veiksmų, 
kad, be kita ko, būtų galima teikti 
konkrečią techninę pagalbą, ekspertines 
žinias ir konsultacijas ir taip padėti BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioms šalims 
įgyvendinti savo tarptautinius 
įsipareigojimus ir jų laikytis.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Kiekvieno stebėsenos ciklo 
pabaigoje Komisija įvertina, kokius 
kriterijus, susijusius su veiksmingu 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimu, 
įvykdė BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis, ir imasi atitinkamų muitų tarifų 
taikymo suspendavimo priemonių pagal 
12 straipsnį.

Pakeitimas64

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip 2027 m. 
sausio 1 d. ir po to kartą per trejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

1. Komisija ne vėliau kaip 2027 m. 
sausio 1 d. ir po to kartą per trejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
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atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo 
pareigų pagal tas konvencijas laikymosi ir 
jų veiksmingo įgyvendinimo padėties 
ataskaitą.

atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo 
pareigų pagal tas konvencijas laikymosi ir 
jų veiksmingo įgyvendinimo padėties 
ataskaitą, be kita ko, pagrįstą veiksmų 
planų įgyvendinimo vertinimu.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnybos išvados, ar 
kiekviena BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis laikosi teisiškai 
privalomų įsipareigojimų vykdyti ataskaitų 
teikimo pareigas, bendradarbiauti su 
stebėsenos įstaigomis pagal atitinkamas 
konvencijas ir užtikrinti veiksmingą jų 
įgyvendinimą.

b) Komisijos ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnybos išvados, ar 
kiekviena BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis laikosi teisiškai 
privalomų įsipareigojimų vykdyti ataskaitų 
teikimo pareigas, bendradarbiauti su 
atitinkamomis stebėsenos įstaigomis pagal 
atitinkamas konvencijas ir užtikrinti 
veiksmingą jų įgyvendinimą, be kita ko, 
vertinant tos šalies veiksmų plano 
įgyvendinimą.

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia iš 
bet kokio šaltinio gauta informacija, kurią 
Komisija laiko tinkama.

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia iš 
bet kokio šaltinio gauta informacija, kurią 
Komisija laiko tinkama, įskaitant iš 
pilietinės visuomenės organizacijų, verslo 
organizacijų ir profesinių sąjungų gautą 
informaciją. Ataskaitoje taip pat 
atkreipiamas dėmesys į importo pagal 
BLS+ ekonominį poveikį ES 
gamintojams, ypač tais atvejais, kai 
produktai yra labai konkurencingi.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE703.100v02-00 46/156 RR\1256203LT.docx

LT

3. Rengdama išvadas dėl veiksmingo 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija ir, kai tinkama, Europos išorės 
veiksmų tarnyba įvertina atitinkamų 
stebėsenos įstaigų išvadas ir 
rekomendacijas, taip pat, nedarant 
poveikio kitiems šaltiniams, informaciją, 
kurią pateikia Europos Parlamentas arba 
Taryba, taip pat trečiosios šalys, įskaitant 
vyriausybes ir tarptautines organizacijas, 
pilietinės visuomenės subjektus ir, 
socialinius partnerius.

3. Rengdama išvadas dėl veiksmingo 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija ir, kai tinkama, Europos išorės 
veiksmų tarnyba įvertina veiksmų planų 
įgyvendinimą, be kita ko, remdamosi 
atitinkamų stebėsenos įstaigų išvadomis ir 
rekomendacijomis, taip pat, nedarant 
poveikio kitiems šaltiniams, informaciją, 
kurią pateikia Europos Parlamentas arba 
Taryba, taip pat trečiosios šalys, įskaitant 
vyriausybes ir tarptautines organizacijas, 
pilietinės visuomenės subjektus ir, 
socialinius partnerius. Komisija ir, kai 
taikoma, Europos išorės veiksmų tarnyba 
pateikia rekomendacijas dėl klausimų ir 
veiksmų, kuriems turi būti teikiama 
pirmenybė kitame stebėsenos cikle, 
įskaitant rekomendacijas dėl techninės 
pagalbos ir paramos vystymuisi teikimo, 
jei reikia. Jei esama didelių su veiksmų 
planų įgyvendinimu susijusių trūkumų, 
ataskaitoje nurodoma, kokios priemonės 
yra būtinos siekiant užtikrinti tolesnį 
9 straipsnio d punkte nustatytų sąlygų 
laikymąsi.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialios darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamosios priemonės 
taikymas laikinai atšaukiamas visiems arba 
tam tikriems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, jeigu ta šalis nesilaiko savo 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
arba BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis pareiškia išlygą, draudžiamą pagal bet 
kurią iš atitinkamų konvencijų arba 
nesuderinamą su tos konvencijos objektu ir 
tikslu, kaip nustatyta 9 straipsnio c punkte.

1. Specialios darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamosios priemonės 
taikymas laikinai atšaukiamas visiems arba 
tam tikriems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, įskaitant tam tikrus sektorius, 
jeigu ta šalis nesilaiko savo teisiškai 
privalomų įsipareigojimų, nurodytų 
9 straipsnio d, e ir f punktuose, ir, be kita 
ko, atvejais, kai nustatomi rimti 
9 straipsnio d punkte nurodyto veiksmų 
plano įgyvendinimo trūkumai ir laiku 
nesiimama konkrečių teisinių veiksmų, 
arba BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
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šalis pareiškia išlygą, draudžiamą pagal bet 
kurią iš atitinkamų konvencijų arba 
nesuderinamą su tos konvencijos objektu ir 
tikslu, kaip nustatyta 9 straipsnio c punkte.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, įskaitant skunde 
pateiktus įrodymus, Komisija turi pagrįstą 
abejonę dėl to, ar tam tikra BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi 
savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
arba dėl to, ar BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nėra pareiškusi išlygos, 
draudžiamos pagal bet kurią iš tų 
konvencijų arba nesuderinamos su tos 
konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte, ji, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo 
procedūrą. Komisija praneša apie tai 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis ir BLS+ 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
tolesniais veiksmais, vykdomais 
atsižvelgiant į toje ataskaitoje pateiktas 
rekomendacijas ir nurodytus prioritetinius 
veiksmus, arba remdamasi turimais 
įrodymais, įskaitant skunde pateiktus 
įrodymus, arba Europos Parlamento, visų 
pirma vykstant 35b straipsnyje numatytam 
dialogui, pateikta informacija arba 
Tarybos pateikta informacija, Komisija 
turi pagrįstą abejonę dėl to, ar tam tikra 
BLS+ lengvatomis besinaudojanti šalis 
laikosi savo teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, nurodytų 9 straipsnio d, e ir 
f punktuose, įskaitant su veiksmų plano 
įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus, 
arba dėl to, ar BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nėra pareiškusi išlygos, 
draudžiamos pagal bet kurią iš tų 
konvencijų arba nesuderinamos su tos 
konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte, ji, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo 
procedūrą. Komisija praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie įgyvendinimo 
akto priėmimą ir tolesnius veiksmus, 
kurių ji ėmėsi atsižvelgdama į Europos 
Parlamento arba Tarybos pateiktą 
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informaciją.

Vertindama, ar BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis laikosi savo teisiškai 
privalomų įsipareigojimų, nurodytų 
9 straipsnio d punkte, Komisija visų pirma 
atsižvelgia į tai, ar atitinkamos stebėsenos 
įstaigos neįspėjo, neįspėta per sutartyse 
apibrėžtus mechanizmus ar priežiūros 
mechanizmus apie galimus rimtus 
pažeidimus faktiškai įgyvendinant 
atitinkamas konvencijas, remiantis, pvz., 
šiais rodikliais:
JT žmogaus teisių tarybos ar Generalinės 
Asamblėjos arba TDO Valdymo tarybos 
sukurtos tyrimo komisijos, faktų 
nustatymo misijos, specialiojo pranešėjo 
pareigybė ar kitas stebėsenos 
mechanizmas;
JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro, 
JT įgaliotųjų ekspertų ar kitų JT 
nepriklausomų žmogaus teisių ekspertų 
nustatyti faktai;
atitinkamos procedūros TDO Standartų 
taikymo komitete, pvz., specialaus punkto 
įtraukimas;
tarptautinių žmogaus teisių teismų 
sprendimai ir nuomonės;
žinomų vietos ir tarptautinių žmogaus 
teisių grupių ataskaitos;
atitinkami daugiašalių aplinkosaugos ir 
gero valdymo konvencijų veiksmingo 
įgyvendinimo rodikliai.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija praneša Europos 
Parlamentui, Tarybai, pilietinei 
visuomenei ir 35a straipsnyje nurodytiems 
suinteresuotiesiems subjektams apie 
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gautus skundus ir informuoja juos bei 
skundo pateikėją, jei mano, kad skunde 
nepateikta pakankamai įrodymų, 
susijusių su šiame straipsnyje nurodytais 
rodikliais.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija atitinkamai BLS+ 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai 
suteikia visas galimybes bendradarbiauti 
4 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu.

5. Komisija atitinkamai BLS+ 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai 
suteikia visas galimybes bendradarbiauti ir 
aktyviai veikti, kad ji galėtų pašalinti su 3 
dalyje nurodytais savo teisiškai 
privalomais įsipareigojimais susijusius 
pažeidimus 4 dalies b punkte nurodytu 
laikotarpiu.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, įskaitant, 
inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas. Rengdama 
išvadas Komisija įvertina visą susijusią 
informaciją.

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, įskaitant, 
inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas, Europos 
Parlamento ir Tarybos, taip pat pilietinės 
visuomenės organizacijų, verslo 
organizacijų ir profesinių sąjungų 
pateiktą informaciją. Rengdama išvadas 
Komisija įvertina visą susijusią 
informaciją.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.  Per tris mėnesius nuo pranešime 
nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 
nusprendžia:

7. Per tris mėnesius nuo pranešime 
nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija 
nusprendžia:

a) baigti laikino lengvatų atšaukimo 
procedūrą; 

a) baigti laikino lengvatų atšaukimo 
procedūrą dėl to, kad atlikus 6 dalyje 
nurodytą vertinimą nepatvirtintos 
priežastys, verčiančios rimtai abejoti, arba 
dėl to, kad BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis bendradarbiauja ir 
įsipareigojo pašalinti su 3 dalyje 
nurodytais savo teisiškai privalomais 
įsipareigojimais susijusius pažeidimus;

b) laikinai atšaukti pagal specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę suteiktų muitų tarifų 
lengvatas.

b) laikinai atšaukti pagal specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę suteiktų muitų tarifų 
lengvatas.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais negalima pateisinti 
laikino atšaukimo, ji priima įgyvendinimo 
aktą baigti laikino atšaukimo procedūrą, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Tas įgyvendinimo 
aktas pagrindžiamas, inter alia, gautais 
įrodymais.

8. Jeigu, Komisijos manymu, 
remiantis 5 ir 6 dalyse nurodytais 
elementais, laikinas atšaukimas yra 
nepagrįstas, ji priima įgyvendinimo aktą 
baigti laikino atšaukimo procedūrą, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Tas įgyvendinimo 
aktas pagrindžiamas, inter alia, gautais 
įrodymais.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
suteiktos muitų tarifų lengvatos. 
Priimdama deleguotąjį aktą Komisija 
prireikus gali atsižvelgti į laikino muitų 
tarifų lengvatų atšaukimo socialinį ir 
ekonominį poveikį lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje.

9. Jeigu Komisija, remdamasi 
bendradarbiavimo ir aktyvaus veikimo 
rezultatais ir 5 ir 6 dalyse nurodytais 
nustatytais faktais ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, Taryba ir 35a 
straipsnyje nurodytais suinteresuotaisiais 
subjektais, mano, kad galima pateisinti 
laikiną atšaukimą dėl šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų priežasčių, jai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
suteiktos muitų tarifų lengvatos. Komisija 
viešai nurodo laikino lengvatų atšaukimo 
priežastis ir nustato lyginamuosius 
kriterijus, kuriuos lengvatomis 
besinaudojanti šalis turėtų atitikti, kad 
lengvatos vėl būtų nustatytos. Kartu su 
Komisijos priimtu deleguotuoju aktu, kai 
tinkama ir visų pirma tuomet, jei 
svarstomas dalinis atšaukimas, gali būti 
pateikta laikino muitų tarifų lengvatų 
atšaukimo lengvatomis besinaudojančioje 
šalyje socialinio ir ekonominio poveikio, 
visų pirma jo poveikio žmogaus teisėms, 
pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms ir 
moterų užimtumui bei įgalėjimui, analizė, 
siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą 
poveikį BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies gyventojams, 
kartu kuo labiau padidinant poveikį jos 
vyriausybei.
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Pakeitimas75

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu Komisija nusprendžia laikinai 
atšaukti lengvatas, tas deleguotasis aktas 
pradedamas taikyti po šešių mėnesių nuo 
jo priėmimo.

10. Jeigu Komisija nusprendžia laikinai 
atšaukti lengvatas, tas deleguotasis aktas 
pradedamas taikyti po vieno mėnesio nuo 
jo priėmimo.

Pakeitimas76

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Laikino atšaukimo taikymo 
laikotarpiu Komisija tęsia dialogą su 
lengvatomis besinaudojančia šalimi, be 
kita ko, pagal 18a straipsnyje nurodytą 
sistemą, kad būtų galima pašalinti 
3 dalyje nurodytas atšaukimo priežastis. 
Komisija reguliariai vertina lengvatų 
atšaukimo poveikį pažeidimų ištaisymui, 
be kita ko, 14 straipsnyje nurodytoje 
ataskaitoje. Tuo tikslu Komisija 
reguliariai konsultuojasi su pilietine 
visuomene ir 35a straipsnyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalavimus atitinkančiai šaliai 
taikomos pagal 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte nurodytą specialiąją priemonę 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims 
teikiamos muitų tarifų lengvatos, jeigu ši 
šalis Jungtinių Tautų priskiriama 

1. Reikalavimus atitinkančiai šaliai 
taikomos pagal 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte nurodytą specialiąją priemonę 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims 
teikiamos muitų tarifų lengvatos, jeigu ši 
šalis Jungtinių Tautų priskiriama 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir jeigu 
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mažiausiai išsivysčiusioms šalims. šalis atitinka 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas sąlygas.

Pakeitimas78

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir, kai taikytina, EIVT 
įsitikina, kad 1 dalyje nurodyta specialiąja 
priemone besinaudojančios šalys nuolat 
daro tvarią pažangą siekdamos ratifikuoti 
VI priede išvardytas konvencijas. 
Įgyvendinant priemonę pagal Reglamentą 
(ES) 2021/947 pirmenybė teikiama 
paramai 1 dalyje nurodyta specialiąja 
priemone besinaudojančioms šalims 
siekiant užtikrinti VI priede išvardytų 
konvencijų ratifikavimo pažangą.

Pakeitimas79

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu VIG lengvatomis besinaudojanti šalis 
nebetenkina šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sąlygų, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 36 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus I priedui iš dalies 
pakeisti, kad ta šalis būtų išbraukta iš VIG 
priemonės šalių sąrašo po trejų metų 
pereinamojo laikotarpio, skaičiuojant nuo 
dienos, kurią VIG lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų. 

Jeigu VIG lengvatomis besinaudojanti šalis 
nebetenkina šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų ekonominių kriterijų, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 36 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus I priedui iš 
dalies pakeisti, kad ta šalis būtų išbraukta 
iš VIG priemonės šalių sąrašo po trejų 
metų pereinamojo laikotarpio, skaičiuojant 
nuo dienos, kurią VIG lengvatomis 
besinaudojanti šalis nebetenkina šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų ekonominių 
kriterijų.
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Pakeitimas80

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Bendra šalies statuso peržiūra taikant 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytą lengvatų 
priemonių sistemą kasmet atliekama 
pagal bendradarbiavimo, partnerystės ar 
asociacijos susitarimą, kurį Sąjunga yra 
sudariusi su lengvatomis besinaudojančia 
šalimi. Tuo tikslu Komisija bei, kai 
tinkama, Europos išorės veiksmų tarnyba 
ir lengvatomis besinaudojanti šalis 
peržiūri klausimus, susijusius su 
19 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
sąlygomis, įskaitant susijusius su visais 
Komisijos gautais skundais. Komisija bei, 
kai tinkama, Europos išorės veiksmų 
tarnyba ir lengvatomis besinaudojanti 
šalis taip pat peržiūri VI priede išvardytų 
konvencijų ratifikavimo padėtį, kaip 
nurodyta 4 straipsnio 1a dalyje, ir 
VI priede išvardytų konvencijų 
ratifikavimo pažangą, kaip nurodyta 
17 straipsnio 1a dalyje. Komisija ir EIVT 
taip pat bendradarbiauja su lengvatomis 
besinaudojančiomis šalimis, kad būtų 
padaryta pažanga visapusiškai 
įgyvendinant tris JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinių principų ramsčius. 

Pakeitimas81

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikino lengvatų atšaukimo nuostatos, 
bendros visoms priemonėms

Aktyvesnio bendradarbiavimo ir laikino 
lengvatų atšaukimo nuostatos, bendros 

visoms priemonėms
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Pakeitimas82

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
lengvatinės priemonės gali būti laikinai 
atšauktos visiems arba tam tikriems 
lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės 
produktams dėl bet kurios iš šių priežasčių:

1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
lengvatinės priemonės gali būti laikinai 
atšauktos visiems arba tam tikriems 
lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, įskaitant tam tikrus sektorius, 
dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a) rimtai ir sistemingai pažeidžiami VI 
priede išvardytomis konvencijomis 
nustatyti principai;

a) rimtai ir sistemingai pažeidžiami VI 
priede išvardytomis konvencijomis 
nustatyti principai; 

aa) nevykdomas įsipareigojimas 
ratifikuoti šias konvencijas, kaip nurodyta 
4 straipsnio 1 dalies b punkte; 

b) eksportuojamoms prekėms 
pagaminti naudojamas tarptautiniu mastu 
uždraustas vaikų darbas ir priverčiamasis 
darbas, įskaitant vergų ir kalinių darbą;

b) eksportuojamoms prekėms 
pagaminti naudojamas tarptautiniu mastu 
uždraustas vaikų darbas ir priverčiamasis 
darbas, įskaitant vergų ir kalinių darbą; 

c) esama rimtų trūkumų, susijusių su 
narkotikų (neteisėtų medžiagų ar 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu 
tikrinimu ar lengvatomis besinaudojančios 
šalies pareigos priimti grąžinamus savo 
piliečius vykdymu, arba esama rimtų 
pažeidimų laikantis tarptautinių konvencijų 
dėl kovos su terorizmu ar pinigų plovimu;

c) esama rimtų trūkumų, susijusių su 
narkotikų (neteisėtų medžiagų ar 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu 
tikrinimu arba esama rimtų pažeidimų 
laikantis tarptautinių konvencijų dėl kovos 
su terorizmu ar pinigų plovimu; 

d) sistemingai vykdoma labai 
nesąžininga prekybos veikla, įskaitant 
poveikio žaliavų tiekimui turinčią veiklą, ir 
dėl to daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos pramonei, o lengvatomis 
besinaudojanti šalis nesiima priemonių 
padėčiai ištaisyti. Pagal PPO susitarimus 
draudžiamos arba sankcionuotinos 
nesąžiningos prekybos veiklos atveju šis 
straipsnis taikomas, jei kompetentinga PPO 
įstaiga prieš tai nustato, kad ta veikla yra 
būtent tokia;

d) sistemingai vykdoma labai 
nesąžininga prekybos veikla, įskaitant 
poveikio žaliavų tiekimui turinčią veiklą, 
arba veikla, nustatyta atliekant tyrimą 
pagal Reglamentą 2015/1843, ir dėl to 
daromas neigiamas poveikis Sąjungos 
pramonei, o lengvatomis besinaudojanti 
šalis nesiima priemonių padėčiai ištaisyti. 
Pagal PPO susitarimus draudžiamos arba 
sankcionuotinos nesąžiningos prekybos 
veiklos atveju šis straipsnis taikomas, jei 
kompetentinga PPO įstaiga prieš tai 
nustato, kad ta veikla yra būtent tokia;

e) rimtai ir sistemingai pažeidžiami e) rimtai ir sistemingai pažeidžiami 
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regioninių žuvininkystės organizacijų arba 
bet kokiais kitais tarptautiniais 
susitarimais, kurių šalis yra Sąjunga, 
nustatyti tikslai, susiję su žuvininkystės 
išteklių išsaugojimu ir valdymu.

regioninių žuvininkystės organizacijų arba 
bet kokiais kitais tarptautiniais 
susitarimais, kurių šalis yra Sąjunga, 
nustatyti tikslai, susiję su žuvininkystės 
išteklių išsaugojimu ir valdymu, arba 
rimtai pažeidžiami TDO konvencijoje 
Nr. 188 (2007) nustatyti deramo darbo 
žuvininkystės sektoriuje principai.
Laikinas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
lengvatų priemonių atšaukimas laikomas 
kraštutine galimybe, kai visomis kitomis 
priemonėmis nepavyksta pašalinti rimtų ir 
sistemingų pažeidimų.

Pakeitimas83

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikant 1 dalies a punktą, 
Komisija visų pirma atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamos stebėsenos įstaigos neįspėjo, 
neįspėta per sutartyse apibrėžtus 
mechanizmus ar priežiūros mechanizmus 
apie galimus rimtus pažeidimus faktiškai 
įgyvendinant atitinkamas konvencijas, 
remiantis, pvz., šiais rodikliais:
– JT žmogaus teisių tarybos ar 
Generalinės Asamblėjos arba TDO 
Valdymo tarybos sukurtos tyrimo 
komisijos, faktų nustatymo misijos, 
specialiojo pranešėjo pareigybė ar kitas 
stebėsenos mechanizmas;
– JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro, 
JT įgaliotųjų ekspertų ar kitų JT 
nepriklausomų žmogaus teisių ekspertų 
nustatyti faktai;
– atitinkamos procedūros TDO Standartų 
taikymo komitete, pvz., specialaus punkto 
įtraukimas;
– tarptautinių žmogaus teisių teismų 
sprendimai ir nuomonės;
 – žinomų vietos ir tarptautinių žmogaus 
teisių grupių ataskaitos;
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– atitinkami daugiašalių aplinkosaugos ir 
gero valdymo konvencijų veiksmingo 
įgyvendinimo rodikliai.

Pakeitimas84

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Remdamasi atitinkamų stebėsenos 
įstaigų pateiktais vertinimais, pastabomis, 
sprendimais, rekomendacijomis ir 
išvadomis arba atsižvelgdama į pagrįstas 
Europos Parlamento, Tarybos, 
tarptautinių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės, įskaitant profesines sąjungas, 
išreikštas abejones arba reaguodama į 
skundą, Komisija paskelbia pranešimą 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir praneša apie tai lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai, Europos 
Parlamentui ir Tarybai, jei tai yra būtina 
VI priede išvardytų tarptautinių 
konvencijų principų pažeidimų atveju.
Per vienerius metus nuo pranešimo 
gavimo dienos lengvatomis besinaudojanti 
šalis ir Komisija pradeda aktyvesnio 
bendradarbiavimo procesą, kuriame 
lengvatomis besinaudojanti šalis 
įsipareigoja priimti nustatyto laikotarpio 
veiksmų gaires, kuriose numatomi 
konkretūs veiksmai ir tvarūs nustatytų 
rimtų pažeidimų sprendimo būdai.
Tais atvejais, kai pažeidimai pasiekia 
sunkių ir sistemingų pažeidimų etapą, 
Komisija nedelsdama pradeda laikino 
atšaukimo procedūrą, kaip nurodyta 
19 straipsnio 4 dalyje.
Komisija reguliariai konsultuojasi su 
Europos Parlamentu ir Taryba aktyvesnio 
bendradarbiavimo proceso metu ir 
konsultuojasi su pilietine visuomene ir 
35a straipsnyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais.
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Įgyvendinant priemonę pagal Reglamentą 
(ES) 2021/947, lengvatomis 
besinaudojančioms šalims teikiama 
parama veiksmų gairių įgyvendinimui.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei manoma, kad tai būtina, 
aktyvesnį bendradarbiavimą galima 
pratęsti dar vieneriems metams. Komisija 
paskelbia sąrašą šalių, su kuriomis 
aktyvesnis bendradarbiavimas buvo 
pratęstas ir vykdomas ilgiau kaip 
vienerius metus, ir esant būtinybei 
reguliariai atnaujina šį sąrašą. 2a dalyje 
nurodytos veiksmų gairės skelbiamos 
viešai.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija reaguodama į 
skundą arba savo iniciatyva mano, jog 
esama pakankamai priežasčių, kuriomis 
galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas priežastis, ji 
priima įgyvendinimo aktą inicijuoti laikino 
jų atšaukimo procedūrą, laikydamasi 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Komisija apie 
priimtą įgyvendinimo aktą praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Jeigu Komisija reaguodama į 
skundą, remdamasi informacija, kurią 
pateikė Europos Parlamentas, visų pirma 
vykdant 35b straipsnyje numatytą dialogą, 
arba Taryba, arba savo iniciatyva mano, 
jog esama pakankamai priežasčių, kuriomis 
galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą, nes lengvatomis 
besinaudojanti šalis nevykdė savo 
19 straipsnio 2a dalyje nurodytų veiksmų 
gairių arba apskritai nevykdė aktyvesnio 
bendradarbiavimo, arba atsižvelgiant į 
kitas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
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priežastis, ji priima įgyvendinimo aktą 
inicijuoti laikino jų atšaukimo procedūrą, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros. 
Komisija praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie įgyvendinimo akto priėmimą 
ir tolesnius veiksmus, kurių ji ėmėsi 
atsižvelgdama į Europos Parlamento arba 
Tarybos pateiktą informaciją.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija praneša Europos 
Parlamentui, Tarybai, pilietinei 
visuomenei ir 35a straipsnyje nurodytiems 
suinteresuotiesiems subjektams apie 
gautus skundus ir informuoja juos bei 
skundo pateikėją, jei mano, kad skunde 
nepateikta pakankamai įrodymų, 
susijusių su šiame straipsnyje nurodytais 
rodikliais. 

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą 
apie laikino lengvatų atšaukimo procedūros 
inicijavimą ir apie tai praneša atitinkamai 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai. 
Pranešime:

4. Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą 
apie laikino lengvatų atšaukimo procedūros 
inicijavimą ir apie tai praneša atitinkamai 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai, taip 
pat informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą. Pranešime: 

a) pateikiami pakankamai pagrįsti 
įgyvendinimo akto inicijuoti 3 dalyje 
nurodytą laikino lengvatų atšaukimo 

a) pateikiami pakankamai pagrįsti 
įgyvendinimo akto inicijuoti 3 dalyje 
nurodytą laikino lengvatų atšaukimo 
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procedūrą motyvai; procedūrą motyvai; 

b) nurodoma, kad 5 dalyje nurodytų 
stebėsenos ir vertinimo laikotarpiu 
Komisija stebės padėtį atitinkamoje 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje ir ją 
vertins. 

b) nurodoma, kad 5 dalyje nurodytu 
stebėsenos ir vertinimo laikotarpiu 
Komisija toliau vykdys dialogą per 
aktyvesnio bendradarbiavimo procesą, 
stebės ir vertins padėtį atitinkamoje 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija atitinkamai lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai suteikia galimybę 
visapusiškai bendradarbiauti šiuo šešių 
mėnesių nuo pranešimo paskelbimo 
dienos stebėjimo ir vertinimo laikotarpiu.

5. Komisija stebėseną ir vertinimą 
atlieka per šešis mėnesius nuo 4 dalyje 
nurodyto pranešimo paskelbimo. Per šį 
laikotarpį Komisija atitinkamai 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai 
suteikia galimybę bet kuriuo metu pradėti 
dalyvauti ir bendradarbiauti.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, inter alia, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų parengtus 
vertinimus, pastabas, sprendimus, 
rekomendacijas ir išvadas, taip pat 
susijusią informaciją iš kitų šaltinių, 
įskaitant atitinkamais atvejais skunde ar 
trečiųjų šalių pateiktus įrodymus. 
Rengdama išvadas Komisija įvertina visą 
susijusią informaciją.

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, inter alia, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų parengtus 
vertinimus, pastabas, sprendimus, 
rekomendacijas ir išvadas, taip pat 
susijusią informaciją iš kitų šaltinių, 
įskaitant iš pilietinės visuomenės 
organizacijų, verslo organizacijų ir 
profesinių sąjungų gautą informaciją, 
atitinkamais atvejais skunde ar trečiųjų 
šalių pateiktus įrodymus, taip pat Europos 
Parlamento ir Tarybos pateiktą 
informaciją.
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Rengdama išvadas Komisija įvertina visą 
susijusią informaciją ir atsižvelgia į 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
padarytą pažangą įgyvendinant veiksmų 
gaires per aktyvesnio bendradarbiavimo 
procesą, kaip nurodyta 19 straipsnio 
2a dalyje.

Pakeitimas91

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Per tris mėnesius nuo 5 dalyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos Komisija 
atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai 
šaliai pateikia nustatytų faktų ir išvadų 
ataskaitą. Lengvatomis besinaudojanti šalis 
turi teisę pateikti savo pastabas apie 
ataskaitą. Pastaboms teikti nustatytas 
laikotarpis negali būti ilgesnis nei vienas 
mėnuo.

7. Per vieną mėnesį nuo 5 dalyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos ir 
pasikonsultavusi su 35a straipsnyje 
nurodytais suinteresuotaisiais subjektais, 
Komisija atitinkamai lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai pateikia nustatytų 
faktų ir išvadų ataskaitą. Ataskaitą 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Lengvatomis besinaudojanti šalis 
turi teisę pateikti savo pastabas apie 
ataskaitą. Pastaboms teikti nustatytas 
laikotarpis negali būti ilgesnis nei vienas 
mėnuo.

Pakeitimas92

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Per šešis mėnesius nuo 4 dalies b 
punkte nurodyto laikotarpio pabaigos 
Komisija nusprendžia:

8. Per du mėnesius nuo 4 dalies 
b punkte nurodyto laikotarpio pabaigos 
Komisija nusprendžia:

a) baigti laikino lengvatų atšaukimo 
procedūrą; 

a) baigti laikino lengvatų atšaukimo 
procedūrą; 

b) laikinai atšaukti pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas lengvatines priemones 

b) laikinai atšaukti pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas lengvatines priemones 
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suteiktas muitų tarifų lengvatas. suteiktas muitų tarifų lengvatas.

Pakeitimas93

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais negalima pagrįsti 
laikino lengvatų atšaukimo, ji priima 
įgyvendinimo aktą baigti laikino jų 
atšaukimo procedūrą, laikydamasi 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros. 

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
remiantis 6 ir 7 dalyse nurodytais 
elementais, laikinas lengvatų atšaukimas 
yra nepagrįstas, ji priima įgyvendinimo 
aktą baigti laikino jų atšaukimo procedūrą, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas94

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti 
laikiną atšaukimą dėl šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų priežasčių, jai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
lengvatines priemones suteiktos muitų 
tarifų lengvatos. Priimdama deleguotąjį 
aktą Komisija gali, kai tinkama, atsižvelgti 
į laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo 
socialinį ir ekonominį poveikį lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje.

10. Jeigu, Komisijos manymu, 
remiantis 6 ir 7 dalyse nurodytais 
elementais, laikinas lengvatų atšaukimas 
yra pagrįstas dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
lengvatines priemones suteiktos muitų 
tarifų lengvatos. Komisija viešai nurodo 
laikino lengvatų atšaukimo priežastis ir 
nustato lyginamuosius kriterijus, kuriuos 
lengvatomis besinaudojanti šalis turėtų 
atitikti, kad lengvatos vėl būtų nustatytos. 
Kartu su Komisijos priimtu deleguotuoju 
aktu, kai tinkama ir visų pirma tuomet, jei 
svarstomas dalinis atšaukimas, gali būti 
pateikta laikino muitų tarifų lengvatų 
atšaukimo lengvatomis besinaudojančioje 
šalyje socialinio ir ekonominio poveikio, 
visų pirma jo poveikio žmogaus teisėms, 
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pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms ir 
moterų užimtumui bei įgalėjimui, analizė, 
siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą 
socialinį bei ekonominį poveikį BLS+ 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
gyventojams, kartu kuo labiau padidinant 
poveikį jos vyriausybei. 

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Jeigu Komisija nusprendžia laikinai 
atšaukti lengvatas, tas deleguotasis aktas 
pradedamas taikyti po šešių mėnesių nuo 
jo priėmimo.

12. Jeigu Komisija nusprendžia laikinai 
atšaukti lengvatas, tas deleguotasis aktas 
pradedamas taikyti po vieno mėnesio nuo 
jo priėmimo.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Laikino atšaukimo taikymo 
laikotarpiu Komisija tęsia dialogą su 
lengvatomis besinaudojančia šalimi, be 
kita ko, taikant 18a straipsnyje nurodytą 
sistemą, kad būtų galima pašalinti 
1 dalyje nurodytas atšaukimo priežastis. 
Komisija reguliariai vertina atšaukimo 
poveikį pažeidimų ištaisymui ir tuo tikslu 
konsultuojasi su pilietine visuomene ir 
35a straipsnyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Jei Komisija mano, kad yra 
pakankamai įrodymų, jog laikinas 
priemonių atšaukimas dėl 1 dalies a punkte 
nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, ir kad 
dėl išskirtinio pažeidimų sunkumo, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, 
reaguoti būtina greitai, ji pagal 3–15 dalis 
inicijuoja lakino priemonių atšaukimo 
procedūrą. Tačiau 4 dalies b punkte 
nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki 2 
mėnesių, o 8 dalyje nurodytas terminas 
sutrumpinamas iki 5 mėnesių.

16. Jei Komisija mano, kad yra 
pakankamai įrodymų, jog laikinas 
priemonių atšaukimas dėl 1 dalies a punkte 
nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, ir kad 
dėl išskirtinio pažeidimų sunkumo, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, 
reaguoti būtina greitai, ji pagal 3–15 dalis 
inicijuoja lakino priemonių atšaukimo 
procedūrą. Tačiau 5 dalyje nurodytas 
laikotarpis sutrumpinamas iki 1 mėnesio, o 
8 dalyje nurodytas terminas sutrumpinamas 
iki 3 mėnesių.

Pakeitimas98

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Jei Komisija pagal šio straipsnio 16 
dalį priima sprendimą dėl laikino 
priemonių atšaukimo, toks deleguotasis 
aktas priimamas pagal 37 straipsnį ir 
pradedamas taikyti praėjus vienam 
mėnesiui nuo jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

17. Jei Komisija pagal šio straipsnio 
16 dalį priima sprendimą dėl laikino 
priemonių atšaukimo, toks deleguotasis 
aktas priimamas pagal 37 straipsnį ir 
pradedamas taikyti praėjus 15 dienų nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tyrimas inicijuojamas valstybės 
narės, bet kurio juridinio asmens arba bet 
kurios juridinio asmens statuso neturinčios 
asociacijos, veikiančios Sąjungos 
gamintojų vardu, prašymu arba pačios 
Komisijos iniciatyva, jei Komisijai žinoma, 
kad esama pakankamai prima facie 
įrodymų, kaip nustatyta atsižvelgiant į 

2. Tyrimas inicijuojamas valstybės 
narės, Europos Parlamento, bet kurio 
juridinio asmens arba bet kurios juridinio 
asmens statuso neturinčios asociacijos, 
veikiančios Sąjungos gamintojų vardu, 
prašymu arba pačios Komisijos iniciatyva, 
jei Komisijai žinoma, kad esama 
pakankamai prima facie įrodymų, kaip 
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23 straipsnyje nurodytus veiksnius, kad 
toks tyrimas būtų inicijuotas pagrįstai. 
Prašyme inicijuoti tyrimą pateikiama 
įrodymų, kad tenkinamos 22 straipsnio 1 
dalyje nurodytos apsaugos priemonės 
nustatymo sąlygos. Prašymas pateikiamas 
Komisijai. Komisija, kiek įmanoma, 
nagrinėja, ar prašyme pateikti įrodymai yra 
teisingi ir tinkami, siekdama nustatyti, ar 
pakanka prima facie įrodymų, kad būtų 
galima pagrįstai inicijuoti tyrimą.

nustatyta atsižvelgiant į 23 straipsnyje 
nurodytus veiksnius, kad toks tyrimas būtų 
inicijuotas pagrįstai. Prašyme inicijuoti 
tyrimą pateikiama įrodymų, kad 
tenkinamos 22 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos apsaugos priemonės nustatymo 
sąlygos. Prašymas pateikiamas Komisijai. 
Komisija, kiek įmanoma, nagrinėja, ar 
prašyme pateikti įrodymai yra teisingi ir 
tinkami, siekdama nustatyti, ar pakanka 
prima facie įrodymų, kad būtų galima 
pagrįstai inicijuoti tyrimą.

 

Pakeitimas100

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tyrimas, įskaitant procedūros 
etapus, nurodytus 25, 26 ir 27 
straipsniuose, užbaigiamas per 12 mėnesių 
nuo jo inicijavimo.

4. Tyrimas, įskaitant procedūros 
etapus, nurodytus 25, 26 ir 27 
straipsniuose, užbaigiamas per 9 mėnesius 
nuo jo inicijavimo.

Pakeitimas101

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija priima viešas gaires, 
kuriose pateikiama visa svarbi 
informacija, siekiant padėti Sąjungos 
gamintojams inicijuoti apsaugos 
priemonių nustatymo tyrimą, ir, be kita 
ko, nurodoma, kokia informacija turi būti 
pateikta siekiant nustatyti, ar kilo ar gali 
kilti didelių sunkumų Sąjungos 
gamintojams, kaip nurodyta 22 straipsnio 
1 dalyje ir 23 straipsnyje.

Pakeitimas102



PE703.100v02-00 66/156 RR\1256203LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija visomis oficialiosiomis 
ES kalbomis pateikia standartinius 
klausimynus ir formas, kuriuos Sąjungos 
gamintojai gali pateikti Komisijai, 
siekdami pateikti įrodymų, jog kilo ar gali 
kilti didelių sunkumų.

Pakeitimas103

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Siekiant, kad atitinkama 
informacija ir dokumentai būtų prieinami 
pigiau ir greičiau, pagal Reglamentą (ES) 
2016/1036 įsteigta MVĮ prekybos 
apsaugos pagalbos tarnyba turi būti 
prieinama apsaugos priemonių nustatymo 
tyrimams pagal šį reglamentą.

Pakeitimas104

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 
yra tenkinamos 22 straipsnio 1 dalyje 
išdėstytos sąlygos, Komisija priima 
įgyvendinimo aktą, laikydamasi 39 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros, kuriuo vėl nustatomi Bendrojo 
muitų tarifo muitai. Tas įgyvendinimo 
aktas įsigalioja per vieną mėnesį po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 
yra tenkinamos 22 straipsnio 1 dalyje 
išdėstytos sąlygos, Komisija priima 
įgyvendinimo aktą, laikydamasi 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros, kuriuo vėl 
nustatomi Bendrojo muitų tarifo muitai. 
Tas įgyvendinimo aktas įsigalioja 
per vieną mėnesį po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
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oficialiajame leidinyje dienos. dienos.

Pakeitimas105

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra 
tenkinamos, Komisija, laikydamasi 39 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros, priima įgyvendinimo aktą 
baigti tyrimą. Tas įgyvendinimo aktas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jeigu per 24 
straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį 
nepaskelbiamas joks įgyvendinimo aktas, 
tyrimas laikomas baigtu, o visi pagal 25 
straipsnį priimti įgyvendinimo aktai 
automatiškai nustoja galioti. Visi Bendrojo 
muitų tarifo muitai, surinkti taikant tokius 
įgyvendinimo aktus, yra grąžinami.

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra 
tenkinamos, Komisija, laikydamasi 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros, priima 
įgyvendinimo aktą baigti tyrimą. Tas 
įgyvendinimo aktas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jeigu per 
24 straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį 
nepaskelbiamas joks įgyvendinimo aktas, 
tyrimas laikomas baigtu, o visi pagal 25 
straipsnį priimti įgyvendinimo aktai 
automatiškai nustoja galioti. Visi Bendrojo 
muitų tarifo muitai, surinkti taikant tokius 
įgyvendinimo aktus, yra grąžinami.

Pakeitimas106

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrojo muitų tarifo muitai visa apimtimi 
arba iš dalies vėl nustatomi tokiam 
laikotarpiui, kuris būtinas pablogėjusiai 
Sąjungos gamintojų ekonominei arba 
finansinei padėčiai pagerinti, arba kol 
esama tokio pablogėjimo grėsmės. Muitai 
negali būti vėl nustatyti ilgesniam nei trejų 
metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai šis 
laikotarpis pratęsiamas dėl pagrįstų 
aplinkybių.

Bendrojo muitų tarifo muitai visa apimtimi 
arba iš dalies vėl nustatomi tokiam 
laikotarpiui, kuris būtinas pablogėjusiai 
Sąjungos gamintojų ekonominei arba 
finansinei padėčiai pagerinti, arba kol 
esama tokio pablogėjimo grėsmės. Muitai 
negali būti vėl nustatyti ilgesniam nei 
ketverių metų laikotarpiui, išskyrus 
atvejus, kai šis laikotarpis pratęsiamas dėl 
pagrįstų aplinkybių.

Jei yra pakankamai prima facie įrodymų, 
kad panaikinus bendrąsias apsaugos 
priemones ES gamintojai galėtų ir toliau 
patirti rimtų sunkumų arba jie 
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pasikartotų, Komisija laiko tokią peržiūrą 
pagrįsta siekiant pratęsti priemonių 
taikymą.

Pakeitimas107

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio šio skyriaus I 
skirsniui, kiekvienų metų sausio 1 d. 
Komisija, veikdama savo iniciatyva ir 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
panaikina 7 ir 12 straipsniuose nurodytas 
muitų tarifų lengvatas, taikomas BLS S-
11a ir S-11b skyrių produktams, arba 
produktams, kurių kodai pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą yra 2207 10 
00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 
3820 00 00, 38249956, 38249957, 
38249992, 38248400, 38248500, 
38248600, 38248700, 38248800, 
38249993 ir 38249996, jeigu tie 
importuojami produktai yra lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės ir jų bendra 
vertė:

1. Nedarant poveikio šio skyriaus 
I skirsniui, kiekvienų metų sausio 1 d. 
Komisija, veikdama savo iniciatyva ir 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
panaikina 7, 12 ir 18 straipsniuose 
nurodytas muitų tarifų lengvatas, taikomas 
produktams, kurių kodai pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą yra 100610, 
100620, 100630, jeigu tie importuojami 
produktai yra lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės ir jų bendra 
vertė:

a) produktų, kurių Kombinuotosios 
nomenklatūros kodai yra 2207 10 00, 
2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 
00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 
38248400, 38248500, 38248600, 
38248700, 38248800, 38249993 ir 
38249996, atveju per kalendorinius metus 
viršija to paties produkto importo į Sąjungą 
iš visų I priedo lentelės A ir B skiltyse 
išvardytų šalių ir teritorijų vertės dalį, 
nurodytą IV priedo 1 punkte; 

a) per kalendorinius metus viršija to 
paties produkto importo į Sąjungą iš visų I 
priedo lentelės C skiltyje išvardytų šalių ir 
teritorijų vertės dalį, nurodytą IV priedo 3a 
punkte; 

b) BLS S-11a ir S-11b skyrių 
produktų atveju per kalendorinius metus 
viršija BLS S-11a ir S-11b skyrių 
produktų importo į Sąjungą iš visų I 
priedo lentelės A ir B skiltyse išvardytų 

Išbraukta.
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šalių ir teritorijų , vertės dalį, nurodytą IV 
priedo 3 punkte.
2. 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, 
kurių 1 dalyje nurodytų atitinkamų 
produktų dalis neviršija 6 % viso tų pačių 
produktų importo į Sąjungą. 

2. 1 dalis netaikoma šalims, kurių 1 
dalyje nurodytų atitinkamų produktų dalis 
neviršija 6 % viso tų pačių produktų 
importo į Sąjungą. 

3. Muitų tarifų lengvatų panaikinimas 
pradedamas taikyti po dviejų mėnesių nuo 
Komisijos akto paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

3. Muitų tarifų lengvatų panaikinimas 
pradedamas taikyti po dviejų mėnesių nuo 
Komisijos akto paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Pakeitimas108

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
1. Nedarant poveikio šio skyriaus 
I skirsniui, kiekvienų metų sausio 1 d. 
Komisija, veikdama savo iniciatyva ir 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
panaikina 7 ir 12 straipsniuose nurodytas 
muitų tarifų lengvatas, taikomas BLS S-
11a ir S-11b skyrių produktams, arba 
produktams, kurių kodas pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą yra 1701, 
jeigu tie importuojami produktai yra 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
kilmės ir jų bendra vertė: 
a)  BLS S-11a ir S-11b skyrių 
produktų atveju per kalendorinius metus 
viršija BLS S-11a ir S-11b skyrių 
produktų importo į Sąjungą iš visų 
I priedo lentelės C skiltyje išvardytų šalių 
ir teritorijų, vertės dalį, nurodytą 
IV priedo 3 punkte. 
b) produktų, kurių Kombinuotosios 
nomenklatūros kodas yra1701, atveju per 
kalendorinius metus viršija to paties 
produkto importo į Sąjungą iš visų 
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I priedo lentelės C skiltyje išvardytų šalių 
ir teritorijų vertės dalį, nurodytą IV priedo 
3a punkte;
2. 1 dalis netaikoma VIG 
lengvatomis besinaudojančioms šalims, 
taip pat šalims, kurių 1 dalyje nurodytų 
atitinkamų produktų dalis neviršija 6 % 
viso tų pačių produktų importo į Sąjungą.
3. Muitų tarifų lengvatų 
panaikinimas pradedamas taikyti po 
dviejų mėnesių nuo Komisijos akto 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos.

Pakeitimas109

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio šio skyriaus I skirsniui, 
jeigu SESV I priede išvardytų produktų 
importas rimtai sutrikdo arba kelia grėsmę 
rimtai sutrikdyti Sąjungos rinkas, ypač 
viename ar daugiau atokiausių regionų, 
arba tų rinkų reguliavimo mechanizmus, 
Komisija savo iniciatyva arba valstybės 
narės prašymu, pasikonsultavusi su 
atitinkamu bendro žemės ūkio arba 
žuvininkystės rinkos organizavimo 
komitetu ir laikydamasi 39 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros, priima įgyvendinimo aktą, 
kuriuo sustabdo lengvatinių priemonių 
taikymą atitinkamiems produktams.

Nedarant poveikio šio skyriaus I skirsniui, 
jeigu SESV I priede išvardytų produktų, 
pvz., ryžių ir cukraus, importas rimtai 
sutrikdo arba kelia grėsmę rimtai sutrikdyti 
Sąjungos rinkas, ypač viename ar daugiau 
atokiausių regionų, arba tų rinkų 
reguliavimo mechanizmus, Komisija savo 
iniciatyva arba valstybės narės prašymu, 
pasikonsultavusi su atitinkamu bendro 
žemės ūkio arba žuvininkystės rinkos 
organizavimo komitetu ir 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo sustabdo 
lengvatinių priemonių taikymą 
atitinkamiems produktams.

Pakeitimas110

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Jeigu lengvatomis besinaudojančių 
šalių kilmės produktams, nurodytiems 
Bendrojo muitų tarifo 1–24 skirsniuose, 
kaip nustatyta Reglamentu (EEB) 
Nr. 2658/87, taikomas šio skyriaus 
I skirsnis, šio reglamento 24 straipsnio 
4 dalyje nurodytas laikotarpis 
sutrumpinamas iki dviejų mėnesių, kai:

2. Jeigu lengvatomis besinaudojančių 
šalių kilmės produktams, nurodytiems 
Bendrojo muitų tarifo 1–24 skirsniuose, 
kaip nustatyta Reglamentu (EEB) 
Nr. 2658/87, taikomas šio skyriaus 
I skirsnis, šio reglamento 24 straipsnio 
4 dalyje nurodytas laikotarpis 
sutrumpinamas iki dviejų mėnesių, kai:

a) atitinkama lengvatomis 
besinaudojanti šalis neužtikrina prekių 
kilmės taisyklių laikymosi ar nevykdo 21 
straipsnyje nurodyto administracinio 
bendradarbiavimo; 

a) atitinkama lengvatomis 
besinaudojanti šalis neužtikrina prekių 
kilmės taisyklių laikymosi ar nevykdo 21 
straipsnyje nurodyto administracinio 
bendradarbiavimo;

b) produktų, nurodytų Bendrojo muitų 
tarifo 1–24 skirsniuose, kaip nustatyta 
Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87, importas 
pagal šiame reglamente nustatytas 
lengvatines priemones smarkiai viršija 
įprastinį atitinkamos lengvatomis 
besinaudojančios šalies eksporto lygį.

b) remdamasi Sąjungos gamintojų 
pateiktais įrodymais, Komisija gali 
nustatyti, kad produktų, nurodytų 
Bendrojo muitų tarifo 1–24 skirsniuose, 
kaip nustatyta Reglamentu (EEB) 
Nr. 2658/87, importas pagal šiame 
reglamente nustatytas lengvatines 
priemones smarkiai viršija įprastinį 
atitinkamos lengvatomis besinaudojančios 
šalies eksporto lygį. Komisija paaiškina, 
kokie kriterijai tenkintini, kad būtų 
galima nustatyti, jog smarkiai viršijamas 
lygis.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kumuliacija daro teigiamą poveikį 
regioninei integracijai.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Vertindama, ar prašymas yra 
pagrįstas atsižvelgiant į konkrečias 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
prekybos, vystymosi ir finansavimo 
reikmes, visų pirma remdamasi tos šalies 
pateikta informacija, Komisija atsižvelgia į 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
priklausomybės nuo integruotos gamybos 
su prašyme nurodytomis trečiosiomis 
šalimis mastą, tokios priklausomybės 
poveikį lengvatomis besinaudojančiai 
šaliai, sektorių, kuriuose vykdoma tokia 
integruota gamyba, svarbą lengvatomis 
besinaudojančios šalies ekonomikai ir 
ateities plėtros perspektyvas, susijusias su 
atitinkamais produktais.

4. Vertindama, ar prašymas yra 
pagrįstas atsižvelgiant į konkrečias 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
prekybos, vystymosi ir finansavimo 
reikmes, visų pirma remdamasi tos šalies 
pateikta informacija, Komisija atsižvelgia į 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
priklausomybės nuo integruotos gamybos 
su prašyme nurodytomis trečiosiomis 
šalimis mastą, tokios priklausomybės 
poveikį lengvatomis besinaudojančios 
šalies darniam vystymuisi, sektorių, 
kuriuose vykdoma tokia integruota 
gamyba, svarbą lengvatomis 
besinaudojančios šalies ekonomikai ir 
ateities plėtros perspektyvas, susijusias su 
atitinkamais produktais, ir, be kita ko, 
atsižvelgiama į bet kokį teigiamą poveikį 
skurdo panaikinimui, ekonomikos 
įvairinimui ir teigiamam poveikiui vietos 
gyventojams, taip pat bendrą poveikį 
regioninei integracijai. 

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš priimdama sprendimą dėl 
prašymo, Komisija suteikia lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai galimybę pareikšti 
savo nuomonę.

5. Prieš priimdama sprendimą dėl 
prašymo, Komisija suteikia lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai, kitoms susijusioms 
šalims, visų pirma VIG lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, galimybę 
pareikšti savo nuomonę.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Pagal ES pagalbos prekybai strategiją ir 
vystymosi finansavimo priemones 
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užtikrinama, kad pagal Reglamentą (ES) 
2021/947 numatyta priemone, įskaitant 
mišrųjį finansavimą ir garantijas, 
lengvatomis besinaudojančios šalys būtų 
remiamos visapusiškai naudojantis šiuo 
reglamentu suteiktomis lengvatomis, 
skatinant jų gamybos pajėgumus, 
ekonomikos ir eksporto įvairinimą, visų 
pirma, kalbant apie tvarius produktus, 
pridėtinę vertę ir integracinį tvarumą.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Komisija reguliariai palaiko dialogą su 
pilietinės visuomenės atstovais ir 
suinteresuotaisiais subjektais, kad 
peržiūrėtų, stebėtų ir vertintų šio 
reglamento ir, be kita ko, 9 straipsnio d, e 
ir f punktuose nurodytų teisiškai 
privalomų įsipareigojimų ir veiksmų 
planų, pateiktų teikiant prašymus dėl 
BLS+ sistemos, įgyvendinimą. Prireikus 
Komisija patvirtina viešas konsultavimosi 
su pilietine visuomene ir 
suinteresuotaisiais subjektais procedūras 
ir terminus.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35b straipsnis
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Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę, Europos 
Parlamentas gali pakviesti Komisijos ir 
atitinkamais atvejais Tarybos atstovus 
atvykti į kompetentingą komitetą aptarti 
visų pirma 13 straipsnio 2b dalyje 
nurodytų klausimų sąrašą, šio reglamento 
taikymą ir poreikį laikinai atšaukti 
lengvatų priemones pagal 15 ir 
19 straipsnius.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip 2027 m. sausio 1 
d. ir po to kartą per trejus metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia sistemos 
poveikio ataskaitą, kurioje apžvelgiamas 
pastarųjų trejų metų laikotarpis ir visos 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės 
priemonės.

Komisija ne vėliau kaip 2027 m. sausio 
1 d. ir po to kartą per trejus metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia sistemos 
poveikio ataskaitą, kurioje apžvelgiama 
pažanga, padaryta siekiant įvykdyti šio 
reglamento tikslus ir sąlygas, apimant 
pastarųjų trejų metų laikotarpį ir visas 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytas lengvatines 
priemones. Ataskaitoje aprašomas 
prekybos lengvatų poveikis ir 
naudojimasis jomis, daugiausia dėmesio 
skiriama konkurencingiausių BLS 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
vystymosi ir eksporto potencialui, visų 
pirma tų šalių, kurioms taikoma 
standartinė BLS ir kurios greičiau gali 
įgyti didesnes nei vidutines pajamas 
gaunančios šalies statusą, ir, be kita ko, 
atsižvelgiama į poveikį ES pramonei, 
kalbant apie konkurencingus produktus.

Komisija ne vėliau kaip 2030 m. sausio 
1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. 
Kai tinkama, kartu su tokia ataskaita gali 
būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros 

Komisija ne vėliau kaip 2029 m. sausio 
1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. 
Toje ataskaitoje visų pirma:
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procedūra priimamo akto.
 įvertinamas produktų aprėpties 
tinkamumas atsižvelgiant į vystymosi, 
skurdo panaikinimo ir ekonomikos 
įvairinimo tikslus ir į platesnius Europos 
žaliojo kurso tikslus ir įgyvendinimą, 
paisant Sąjungos norminės aplinkos 
raidos, taip pat galimybę nustatyti tvarką, 
kuria būtų palengvinta prekyba tvariais 
produktais, kaip nustatyta atitinkamuose 
ES teisės aktuose, su lengvatomis 
besinaudojančiomis šalimis; 
 įvertinamas TDO deklaracijos dėl 
pagrindinių principų ir teisių darbe 
pakeitimų poveikis, visų pirma 
atsižvelgiant į galimybę įtraukti 
darbuotojų saugą ir sveikatą kaip 
pagrindinį principą ir atitinkamai iš dalies 
pakeisti VI priedą;
 įvertinamas apsaugos priemonių 
veiksmingumas. 
Kai tinkama, kartu su tokia ataskaita 
pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnio taikymo sąlygos 8, 29 ir 29a straipsnių taikymo sąlygos

1. 8 straipsnis taikomas, kai to 
straipsnio 1 dalyje nurodyta procentinė 
dalis viršija 47 %. 

1. 8 straipsnis taikomas, kai to 
straipsnio 1 dalyje nurodyta procentinė 
dalis viršija 47 %. 

2. 8 straipsnis taikomas kiekvienam iš 
III priedo BLS S-2a, S-3 ir S-5 skyrių, kai 
to straipsnio 1 dalyje minima procentinė 
dalis viršija 17,5 %.

2. 8 straipsnis taikomas kiekvienam iš 
III priedo BLS S-2a, S-3 ir S-5 skyrių, kai 
to straipsnio 1 dalyje minima procentinė 
dalis viršija 17,5 %. 

3. 8 straipsnis taikomas kiekvienam 
iš III priedo BLS S-11a ir S-11b skyrių, kai 
to straipsnio 1 dalyje minima procentinė 

3. 8 ir 29 straipsniai taikomi 
kiekvienam iš III priedo BLS S-11a ir S-
11b skyrių, kai to straipsnio 1 dalyje 
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dalis viršija 37 %. minima procentinė dalis viršija 37 %. 

3a. 29 ir 29a straipsniai taikomi 
produktams, kurių kodai pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą yra 100610, 
100620, 100630 ir1701, kai to straipsnio 
1 dalyje minima procentinė dalis viršija 
10 %.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedas, naujas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VI PRIEDAS VI PRIEDAS

9 straipsnyje ir 19 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos konvencijos

9 straipsnyje ir 19 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytos konvencijos

Pagrindinės žmogaus teisių ir darbo teisių 
srities JT/TDO konvencijos 

Pagrindinės žmogaus teisių ir darbo teisių 
srities JT/TDO konvencijos 

1. Konvencija dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimui ir baudimo už jį 
(1948 m.) 

1. Konvencija dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimui ir baudimo už jį 
(1948 m.) 

1a. Tarptautinio baudžiamojo teismo 
Romos statutas (1998 m.).

2. Tarptautinė konvencija dėl visų 
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo 
(1965 m.) 

2. Tarptautinė konvencija dėl visų 
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo 
(1965 m.) 

3. Tarptautinis pilietinių ir politinių 
teisių paktas (1966 m.) 

3. Tarptautinis pilietinių ir politinių 
teisių paktas (1966 m.) 

3a. Tarptautinio pilietinių ir politinių 
teisių pakto Pirmasis fakultatyvinis 
protokolas (1966 m.)
3b. Tarptautinio pilietinio ir politinio 
teisių pakto Antrasis fakultatyvinis 
protokolas mirties bausmei panaikinti 
(1989 m.)

4. Tarptautinis ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių paktas (1966 m.) 

4. Tarptautinis ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių paktas (1966 m.) 

5. Konvencija dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims 
(1979 m.) 

5. Konvencija dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims 
(1979 m.) 
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6. Konvencija prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 
baudimą (1984 m.) 

6. Konvencija prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 
baudimą (1984 m.) 

7. Vaiko teisių konvencija (1989 m.) 7. Vaiko teisių konvencija (1989 m.) 

8. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis 
protokolas dėl vaikų dalyvavimo 
ginkluotuose konfliktuose (2000 m.) 

8. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis 
protokolas dėl vaikų dalyvavimo 
ginkluotuose konfliktuose (2000 m.) 

9. Neįgaliųjų teisių konvencija (2007 m.) 9. Neįgaliųjų teisių konvencija (2007 m.) 

10. Konvencija dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo (Nr. 29) (1930 m.) 

10. Konvencija dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo (Nr. 29) (1930 m.) 

11. Konvencija dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 
87) (1948 m.) 

11. Konvencija dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 
87) (1948 m.) 

12. Konvencija dėl darbo inspekcijos (Nr. 
81) (1947 m.) 

12. Konvencija dėl darbo inspekcijos (Nr. 
81) (1947 m.) 

13. Konvencija dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 
principų taikymo (Nr. 98) (1949 m.) 

13. Konvencija dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 
principų taikymo (Nr. 98) (1949 m.) 

14. Konvencija dėl vienodo atlyginimo 
vyrams ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 
100) (1951 m.) 

14. Konvencija dėl vienodo atlyginimo 
vyrams ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 
100) (1951 m.) 

15. Konvencija dėl priverstinio darbo 
panaikinimo (Nr. 105) (1957 m.) 

15. Konvencija dėl priverstinio darbo 
panaikinimo (Nr. 105) (1957 m.) 

16. Konvencija dėl diskriminacijos 
darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111) 
(1958 m.) 

16. Konvencija dėl diskriminacijos 
darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111) 
(1958 m.) 

17. Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus (Nr. 138) (1973 m.) 

17. Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo 
amžiaus (Nr. 138) (1973 m.) 

18. Konvencija dėl trišalių konsultacijų 
(Nr. 144) (1976 m.) 

18. Konvencija dėl trišalių konsultacijų 
(Nr. 144) (1976 m.) 

19. Konvencija dėl nepriimtino vaikų 
darbo uždraudimo ir neatidėliotinų 
veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 182) 
(1999 m.) 

19. Konvencija dėl nepriimtino vaikų 
darbo uždraudimo ir neatidėliotinų 
veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 182) 
(1999 m.) 

Konvencijos, susijusios su klimato, 
aplinkosaugos ir gero valdymo principais 

Konvencijos, susijusios su klimato, 
aplinkosaugos ir gero valdymo principais 

20. Nykstančių laukinės faunos ir floros 
rūšių tarptautinės prekybos konvencija 
(1973 m.) 

20. Nykstančių laukinės faunos ir floros 
rūšių tarptautinės prekybos konvencija 
(1973 m.) 

21. Monrealio protokolas dėl ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų (1987 m.) 

21. Monrealio protokolas dėl ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų (1987 m.)
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22. Bazelio konvencija dėl pavojingų 
atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų 
tvarkymo kontrolės (1989 m.) 

22. Bazelio konvencija dėl pavojingų 
atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų 
tvarkymo kontrolės (1989 m.) 

23. Biologinės įvairovės konvencija (1992 
m.) 

23. Biologinės įvairovės konvencija (1992 
m.) 

24. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos 
konvencija (1992 m.) 

24. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos 
konvencija (1992 m.) 

25. Kartachenos biosaugos protokolas 
(2000 m.)

25. Kartachenos biosaugos protokolas 
(2000 m.)

26. Stokholmo konvencija dėl patvariųjų 
organinių teršalų (2001 m.)

26. Stokholmo konvencija dėl patvariųjų 
organinių teršalų (2001 m.)

27. Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos (2015 m.)

27. Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos (2015 m.)

28. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių 
medžiagų konvencija (1961 m.)

28. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių 
medžiagų konvencija (1961 m.)

29. Jungtinių Tautų psichotropinių 
medžiagų konvencija (1971 m.)

29. Jungtinių Tautų psichotropinių 
medžiagų konvencija (1971 m.)

30. Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos 
su neteisėta narkotinių priemonių ir 
psichotropinių medžiagų apyvarta (1988 
m.)

30. Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos 
su neteisėta narkotinių priemonių ir 
psichotropinių medžiagų apyvarta (1988 
m.)

31. Jungtinių Tautų konvencija prieš 
korupciją (2004 m.)

31. Jungtinių Tautų konvencija prieš 
korupciją (2004 m.)

32. Jungtinių Tautų konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 
(2000 m.)

32. Jungtinių Tautų konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 
(2000 m.)
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES nuo 1971 m. besivystančioms šalims teikia automatines prekybos lengvatas, taikydama 
bendrąją lengvatų sistemą (toliau – BLS) ir remdamasi PPO besivystančių šalių įgalinimo 
išlyga. Pagrindiniai BLS tikslai yra skurdo panaikinimas, tvaraus vystymosi skatinimas, 
lengvatomis besinaudojančių šalių ekonomikos įvairinimas ir geresnė integracija į pasaulio 
ekonomiką. BLS taikoma daugiau kaip 60 šalių ir ja naudojasi 2 mlrd. žmonių pasaulyje. 
Dabartinis BLS reglamentas nustoja galioti 2023 m. pabaigoje. Komisijos pasiūlyme dėl 2024–
2033 m. BLS lieka didžioji dabartinės BLS dalis ir įtraukiama keletas naujų elementų. BLS ir 
toliau skirstoma į tris skirtingas sistemas: standartinė BLS, BLS+ ir „Viskas, išskyrus ginklus“ 
(VIG), tai automatiškai suteikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims. 

 
Komisijos poveikio vertinime nustatyti tam tikri dabartinio BLS reglamento trūkumai. BLS 
potencialas prisidėti prie darnaus vystymosi ir gero valdymo lengvatomis besinaudojančiose 
šalyse nebuvo visiškai išnaudotas. BLS poveikis žmogaus teisėms, darbuotojų teisėms, geram 
valdymui ir darniam vystymuisi yra nepakankamas. Kalbant konkrečiai apie BLS+, pagrindinė 
problema buvo per mažai informacijos apie BLS+ stebėsenos procesą.

Be to, BLS potencialas prisidėti prie skurdo naikinimo nėra iki galo išnaudotas. Kai kurių 
lengvatomis besinaudojančių šalių, visų pirma tų, kurioms labiausiai reikia pagalbos, 
naudojimasis BLS lengvatomis yra labai menkas, o eksporto įvairinimas ribotas. Eksporto 
įvairinimas yra glaudžiai susijęs su naudojimusi BLS lengvatomis, tačiau taip pat priklauso nuo 
platesnio BLS galimybių integravimo į lengvatomis besinaudojančios šalies vidaus politiką.

 
Pranešėja mano, kad siekiant išnaudoti visą BLS potencialą, susijusį su poveikiu darniam 
vystymuisi, reikia daugiau aiškumo dėl BLS+ priemonės stebėsenos proceso. Geresnis 
stebėsenos proceso etapų, kriterijų ir tikslų aiškumas padėtų pagerinti sistemos sverto poveikį. 
Be to, suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant verslą ir pilietinę visuomenę, taip pat paramą 
gaunančių šalių vyriausybėms būtų lengviau prognozuoti veiksmus. Pagerinus stebėsenos 
proceso skaidrumą taip pat būtų prisidedama prie didesnio ir tvaraus poveikio veiksmingam 
tarptautinių konvencijų įgyvendinimui, o vėliau – prie didesnio poveikio darniam vystymuisi. 

Pranešėja palankiai vertina pasiūlymą dėl privalomo veiksmų plano, kuris turi būti pateiktas 
kartu su prašymu dalyvauti BLS+ sistemoje, ir mano, kad jis turėtų tapti pagrindine 
lyginamosios analizės priemone, padedančia veiksmingai įgyvendinti tarptautines konvencijas.
Pranešėja siūlo papildyti Komisijos pasiūlytą veiksmų planą, pateikiant išsamesnę informaciją, 
terminus ir informacijos atskleidimo reikalavimą. Be to, turėtų būti įsteigtas iš suinteresuotųjų 
šalių sudarytas patariamasis organas, kuris padėtų Komisijai įvertinti veiksmų planus ir vykdyti 
stebėseną, susijusią su pagalbą gaunančių šalių įsipareigojimais. 

 
Pranešėjas mano, kad siekiant užtikrinti didesnį indėlį į tvarų vystymąsi ir skurdo panaikinimą 
pagal standartinę BLS ir VIG sistemas, labai svarbu sudaryti geresnes sąlygas, susijusias su 
tarptautinėmis konvencijomis, skatinant ratifikuoti konvencijas lengvatomis besinaudojančias 
šalis, kurioms taikoma standartinė BLS ir VIG sistemos. Ratifikavimas yra labai svarbus, nes 
tai reiškia, kad reikia stebėti, kaip laikomasi reikalavimų, ir taip suteikti tvirtesnes garantijas, 
kad papildomomis prekybos galimybėmis, kurias suteikia BLS, būtų tvariai remiamas 
lengvatomis besinaudojančių šalių vystymasis.
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Pranešėja siūlo sukurti aiškesnę ir detalesnę struktūrą, be kita ko, standartinės BLS ir VIG šalių 
stebėsenos procese, visų pirma siekiant oficialiai įtvirtinti esamą „aktyvesnio 
bendradarbiavimo“ praktiką, kai padėtis, susijusi su tarptautinių konvencijų principų laikymusi, 
pasiekia kritinį lygį. Lengvatos turėtų būti naikinamos tik kraštutiniu atveju, o tvirtesnis 
dialogas ir stebėsena yra priemonės, kuriomis didinamas ir išlaikomas poveikis paramos gavėjų 
atžvilgiu, kartu išnaudojant suinteresuotųjų subjektų pajėgumą bendradarbiaujant siekti 
didesnio teigiamo poveikio ir sprendžiant atitikties klausimus.

Artimiausiais metais ES priėmė ir priims teisės aktus, kuriais siekiama didinti privačiojo 
sektoriaus tvarumą ir atskaitomybę. Lengvatomis besinaudojančioms šalims bus naudinga kurti 
palankią aplinką atsakingai ir tvariai verslo veiklai. Tai padės lengvatomis besinaudojančioms 
šalims laikytis aukštesnių ES tvarumo ir atskaitomybės standartų. Valstybės pareiga saugoti 
žmogaus teises ir įmonių pareiga gerbti žmogaus teises yra glaudžiai susijusios, kaip nurodyta 
2011 m. vienbalsiai priimtuose JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose. Šiuo 
tikslu pranešėja siūlo priimti nacionalinį verslo ir žmogaus teisių veiksmų planą, kuris yra 
būtina sąlyga BLS+ ir standartinės BLS sistemoms, kartu raginant VIG lengvatomis 
besinaudojančias šalis siekti šio tikslo.

Pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad, siekiant užtikrinti politikos nuoseklumą ir geresnį BLS 
poveikį darniam vystymuisi, reikia nustatyti glaudų BLS ir ES paramos vystymuisi ryšį. BLS 
reglamento įsipareigojimai gali būti didelė našta lengvatomis besinaudojančių šalių 
administraciniam pajėgumui. Teikiant ES paramą vystymuisi paramos gavėjams pirmenybė 
turėtų būti teikiama tam, kad būtų remiamas veiksmingas tarptautinių konvencijų (BLS+) 
įgyvendinimas ir tų konvencijų ratifikavimo procesas (standartinė BLS, VIG), taip pat dėl 
aktyvesnio bendradarbiavimo šalių vyriausybės turėtų įgyvendinti veiksmų gairių 
įsipareigojimus. 
Siekiant visapusiškai pasinaudoti BLS lengvatomis, ES paramos vystymuisi priemonės turėtų 
padėti paramos gavėjams skatinti gamybos pajėgumus, ekonomikos ir eksporto įvairinimą, 
pridėtinę vertę ir įtraukų tvarumą. Tai padėtų naudos gavėjams plačiau integruoti BLS lengvatų 
teikiamas galimybes į vidaus politiką. 

 
Griežtesnės teigiamos standartinės BLS sąlygos pagerintų indėlį siekiant nustatytų BLS tikslų 
ir sumažintų atotrūkį tarp standartinės BLS ir BLS+ priemonės. Tai padėtų skatinti standartinės 
BLS lengvatomis besinaudojančias šalis (atitinkančias vadinamuosius pažeidžiamumo 
kriterijus) dėti reikiamas pastangas, kad būtų ratifikuotos ir veiksmingai įgyvendintos 
tarptautinės konvencijos siekiant taikyti BLS+, kuria teikiamos patrauklesnės lengvatos. 
 
ES žaliasis kursas yra visa apimanti ES politikos sistema. Šiomis aplinkybėmis pranešėja mano, 
kad BLS turėtų suteikti papildomų paskatų prekybai tvariais produktais. Nors tvarių produktų 
eksporto į ES apimtis yra ribota, šis sektorius gali gerokai augti per būsimo BLS reglamento 
įsigaliojimo laikotarpį, taip pat atsižvelgiant į būsimą politikos ir reglamentavimo raidą, be to, 
iš šio reglamento lengvatomis besinaudojančios šalys turėtų gauti naudos. 

Kalbant apie apsaugos priemones, pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlymas yra 
patenkinamas. Pranešėja pritaria tam, kad būtų išlaikyta taisyklė, pagal kurią bendrosios 
apsaugos priemonės taikomos visoms sistemoms, o automatinės apsaugos priemonės – 
standartinei BLS ir BLS+. Todėl pranešėja nepasiūlė jokių produkto ar geografinės aprėpties 
apsaugos priemonių pakeitimų.
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Produktų gradacijos mechanizmas taikomas tik standartinei BLS. Pranešėja mano, kad 
Komisijos požiūris yra pagrįstas. Galimas produktų gradacijos išplėtimas apimant BLS+ 
sistemą sumažintų paskatas taikyti šią sistemą, o šiuo metu yra pasiūlyti keli nauji reikalavimai 
BLS+ pareiškėjams. Jeigu būtų išplėstas produktų gradacijos mechanizmas įtraukiant 
mažiausiai išsivysčiusias šalis ir pažeidžiamas besivystančias šalims, tai būtų radikalus ženklas, 
kuriuo būtų pakenkta ES reputacijai. Pranešėja taip pat pritaria siūlomam BLS+ sistemos 
pažeidžiamumo kriterijų pakeitimui.

Iki šiol pradėtas priemonių atšaukimo procesas veikė kaip vienakryptė gatvė. Priemonių 
atšaukimas turėtų būti vertinamas kaip paskutinė išeitis. Reikėtų dėti visas pastangas, kad 
nebūtų atšaukiamos lengvatos, nes tai neabejotinai neigiamai veikia lengvatomis 
besinaudojančios šalies ekonomiką ir gali neigiamai paveikti pažeidžiamiausius gyventojus. 
Šiuo tikslu pranešėja siūlo į reglamentą įtraukti aktyvesnio bendradarbiavimo procesą, 
numatant konkrečius žingsnius, kaip išvengti lengvatų atšaukimo scenarijaus. Pranešėja siūlo 
papildomai paaiškinti ribą, kuri yra tarptautinių konvencijų „rimtas ir sistemingas pažeidimas“, 
dėl kurio pradedamas tyrimas dėl priemonių atšaukimo.
Pranešėja taip pat siūlo konkrečią bendradarbiavimo strategiją, skirtą etapui po priemonių 
atšaukimo, kad būtų galima atkurti lengvatas.
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PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJAS GAVO 
INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 12 d. EP biuro sprendimą dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
skaidrumo registro įgyvendinimo ir į Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių 
interesų ir interesų konfliktų klausimais (EP darbo tvarkos taisyklių I priedas) 4 straipsnio 6 
dalį, pranešėjas nori išvardyti išorės suinteresuotuosius subjektus, su kuriais buvo 
konsultuotasi su pranešimo tema susijusiais klausimais:

Pavadinimas Pareigos Organizacija
Stuart Newman Patarėjas teisės klausimais, tvarios 

prekyba ir muitai
Amfori

Stephanie Luong Viceprezidentė, viešieji reikalai Amfori
Ambasadorius 
Mahbub Hassan 
Saleh

Bangladešo Liaudies Respublikos 
misijos prie Europos Sąjungos 
vadovas

Bangladešo vyriausybė

Federico Facchin Patarėjas politikos klausimais Copa-Cogeca
San Bilal Ekonominės pertvarkos ir prekybos 

programos vadovas
Europos vystymosi politikos 
valdymo centras (ECDPM)

Komisijos narė 
Jutta Urpilainen

Už tarptautinę partnerystę atsakinga 
Europos Komisijos narė

Europos Komisija

INTPA GD  Europos Komisija
TRADE GD  Europos Komisija
EIVT  Europos Komisija
EMPL GD  Europos Komisija
Virginia Enssle Projektų ir politikos pareigūnė Fair Trade Advocacy 
Josetta Nousjoki Propagavimo reikalų vadovė Fair Trade Advocacy 
Luca Boniolo Vadovas, tvarumo politikos klausimai Europos sporto prekių 

pramonės federacija (FESI)
Youri Mercier Generalinio sekretoriaus pavaduotojas Europos sporto prekių 

pramonės federacija (FESI)
Radboud Reijn Koordinatorius GSP NGOPlatform
Claudio 
Francavilla

Advokatas, ES reikalai Human Rights Watch

Jude Kirton 
Darling

Generalinio sekretoriaus pavaduotoja IndustriALL

Espeth Hathaway Patarėja politikos klausimais IndustriALL
Eline Blot Programos „Pasauliniai uždaviniai ir 

DVT“ jaunesnioji politikos analitikė
Europos aplinkos politikos 
institutas 

Ingrid van 
Laerhoven

Direktorė, vyriausybės reikalų, 
tarptautinės prekybos ir muitai 
(EMEA) 

Nike
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Ambasadorius 
Zaheer Aslam 
Janjua

Pakistano misijos prie Europos 
Sąjungos vadovas

Pakistano vyriausybė

Abdul Razak 
Dawood

Ministro pirmininko patarėjas 
prekybos ir investicijų klausimais

Pakistano vyriausybė

Dr. Shireen M 
Mazari

Pakistano žmogaus teisių ministras Pakistano vyriausybė

Saleha Asif Generalinis direktorius Pakistano tekstilės taryba
Isabelle Durand Generalinio sekretoriaus pavaduotoja Jungtinių Tautų prekybos ir 

plėtros konferencija 
(UNCTAD).

Ambasadorius 
Dilyor Khakimov

Uzbekistano Respublikos misijos prie 
Europos Sąjungos ambasadorius

Uzbekistano vyriausybė

Kadambay 
Sultanov

Uzbekistano Respublikos 
ambasadorius Suomijoje

Uzbekistano vyriausybė

Pakistano pilietinės 
visuomenės 
organizacijos, 
ekspertų grupės ir 
verslo 
organizacijos
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UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios muitų tarifų 
lengvatų sistemos taikymo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 978/2012
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Nuomonės referentė: Maria Arena

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjunga (ES) nuo 1971 m. pagal bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą (toliau – 
BLS) besivystančioms šalims taiko prekybos lengvatas, įgyvendindama savo bendrą prekybos 
politiką ir vadovaudamasi bendromis nuostatomis, kuriomis reglamentuojami ES išorės 
veiksmai. BLS padeda besivystančioms šalims integruotis į pasaulio ekonomiką, sumažinti 
skurdą ir remti darnų vystymąsi skatinant pagrindines žmogaus ir darbo teises, aplinkos 
apsaugą bei gerą valdymą.

BLS sudaro trys priemonės:

• standartinė BLS: ji skirta mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalims, numatant mažesnius ar 
visiškai panaikinant muitus pagal du trečdalius ES tarifų eilučių;

• BLS+: speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, kurią taikant 
tarifai sumažinami iki 0 % iš esmės toms pačioms tarifų eilutėms, kaip standartinės BLS 
atveju. Ji taikoma pažeidžiamoms mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalims, 
įgyvendinančioms 27 tarptautines konvencijas, susijusias su žmogaus teisėmis, darbo 
teisėmis, aplinkos apsauga ir geru valdymu;

• VIG („Viskas, išskyrus ginklus“): speciali priemonė, skirta mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, numatant joms galimybę be muitų ir kvotų patekti į visų produktų, išskyrus ginklus ir 
šaudmenis, ES rinką.

Dabartinė schema bus taikoma iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Komisijos atliktame laikotarpio vidurio vertinime ir pagalbiniame ekspertų tyrime padaryta 
išvada, kad dabartinė sistema iš esmės buvo veiksminga ir sudarė sąlygas pasiekti jos tikslus. 
BLS turėjo teigiamą ekonominį poveikį – išaugo importas į ES iš lengvatomis 
besinaudojančių šalių. Tačiau BLS potencialas nėra visapusiškai išnaudojamas, kai reikia 
gerinti gyvenimo standartus, aplinkosaugos standartus arba skatinti lengvatomis 
besinaudojančias šalis labiau gerbti žmogaus teises ir kitas pagrindines teises bei laikytis 
įsipareigojimų, susijusių su darniu vystymusi.
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2021 m. rugsėjo 22 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujo reglamento 2024–2034 m. 
laikotarpiui. Pasiūlyme iš esmės išlaikomos dabartinio BLS reglamento ypatybės. Juo 
sustiprinama dabartinė BLS aspektais, kurie ypač svarbūs Užsienio reikalų (AFET) komitetui, 
pvz., išplečiamas konvencijų, kurių reikia laikytis pagal papildomas žmogaus teisių ir gero 
valdymo priemones, sąrašas, patobulinama BLS+ reikalavimų laikymosi stebėsena ir 
skatinamas pilietinės visuomenės dalyvavimas įgyvendinant BLS. Jame taip pat nustatoma 
nauja skubi atšaukimo procedūra rimtų tarptautinių žmogaus teisių standartų pažeidimo 
atvejais.

Tačiau yra sričių, kuriose AFET nuomonės referentė norėtų dar labiau sustiprinti pasiūlymą ir 
padaryti jį veiksmingesnį, įskaitant: 

– ex ante poveikio žmogaus teisėms vertinimą prieš suteikiant lengvatas pagal standartinę 
BLS ir BLS+, siekiant nustatyti žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo riziką pagal 
sektorius šalyje;

– teigiamų paramos sąlygų išplėtimą apimant standartinę BLS;

– VI priedo dėl pagrindinių konvencijų išplėtimą;

– stebėsenos proceso skaidrumo ir veiksmingumo didinimą bei tarptautinės ir šalies pilietinės 
visuomenės dalyvavimo stiprinimą;

– JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų ir EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų dėl atsakingo verslo, taip pat lengvatomis besinaudojančių šalių teisės aktų 
atitikties ES išsamaus patikrinimo priemonių rinkiniui, visų pirma 2002 m. gruodžio 20 d. ES 
reglamentui Nr. 2368/2002, įgyvendinančiam Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl 
tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais, 2017 m. gegužės 17 d. ES reglamentui 
2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo, ir 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 
Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos 
produktus, pareigos, propagavimą pasitelkiant šią priemonę;

– skundų pateikimo mechanizmo stiprinimą pasiūlyme oficialiai įtvirtinant vieną bendrą 
prieigą ir atveriant ją žmogaus teisių gynėjams bei pilietinės visuomenės organizacijoms;

– galimybės panaikinti lengvatas tam tikram sektoriui rimtų ir sistemingų žmogaus teisių 
pažeidimų konkrečiame sektoriuje atveju išaiškinimą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) prieš suteikdama šaliai lengvatinį 
režimą, Komisija turėtų atlikti ir paskelbti 
ex ante poveikio žmogaus teisėms ir 
aplinkai vertinimą, kad galėtų nustatyti, 
įvertinti ir nurodyti priemones, kuriomis 
būtų galima užkirsti kelią bet kokiai 
žmogaus teisių ir su aplinkosauga 
susijusių pažeidimų rizikai, ją sumažinti, 
atremti ir šalinti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) standartinė BLS priemonė turėtų 
būti taikoma visoms besivystančioms 
šalims, kurios turi bendrą vystymosi 
reikmę ir ekonomikos vystymosi požiūriu 
yra panašiame etape. Terminas 
„besivystanti šalis“ PPO lygmeniu nėra 
apibrėžtas, todėl lengvatas teikiančios šalys 
gali savo nuožiūra nustatyti BLS 
reikalavimus atitinkančių besivystančių 
šalių sąrašą. Šalys, kurios sėkmingai baigė 
perėjimą nuo centralizuotos prie rinkos 
ekonomikos ir šiuo metu yra galingos 
ekonomikos, užimančios tvirtą poziciją 
tarptautinėje prekyboje, kaip antai Kinija, 
Honkongas, Makao ir Rusija, pagal BLS 
neturėtų būti laikomos besivystančiomis 
šalimis ir todėl turėtų būti išbrauktos iš 
reikalavimus atitinkančių šalių sąrašo. 
Šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria prie 
didelių pajamų arba didesnių vidutinių 
pajamų šalių, vienam gyventojui tenkančių 
pajamų lygis leidžia joms pasiekti 
aukštesnį diversifikacijos lygį 
nesinaudojant sistemos muitų tarifų 
lengvatomis. Jų ekonominio išsivystymo 
etapas kitas, todėl jų vystymosi, prekybos 
ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip 
mažesnių pajamų ar labiau pažeidžiamų 

(9) standartinė BLS priemonė turėtų 
būti taikoma visoms besivystančioms 
šalims, kurios turi bendrą vystymosi 
reikmę, ekonomikos vystymosi požiūriu 
yra panašiame etape ir pasirašė bei 
įsipareigojo ratifikuoti VI priede 
nurodytas pagrindines tarptautines 
konvencijas per penkerius metus nuo tos 
priemonės taikymo pradžios. Terminas 
„besivystanti šalis“ PPO lygmeniu nėra 
apibrėžtas, todėl lengvatas teikiančios šalys 
gali savo nuožiūra nustatyti BLS 
reikalavimus atitinkančių besivystančių 
šalių sąrašą. Šalys, kurios sėkmingai baigė 
perėjimą nuo centralizuotos prie rinkos 
ekonomikos ir šiuo metu yra galingos 
ekonomikos, užimančios tvirtą poziciją 
tarptautinėje prekyboje, kaip antai Kinija, 
Honkongas, Makao ir Rusija, pagal BLS 
neturėtų būti laikomos besivystančiomis 
šalimis ir todėl turėtų būti išbrauktos iš 
reikalavimus atitinkančių šalių sąrašo. 
Šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria prie 
didelių pajamų arba didesnių vidutinių 
pajamų šalių, vienam gyventojui tenkančių 
pajamų lygis leidžia joms pasiekti 
aukštesnį diversifikacijos lygį 
nesinaudojant sistemos muitų tarifų 
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besivystančių šalių. Siekiant išvengti 
nepagrįstos diskriminacijos, joms turi būti 
taikomos kitokios sąlygos; todėl 
standartinė BLS sistema joms netaikoma. 
Be to, jeigu pagal sistemą taikomomis 
muitų tarifų lengvatomis naudosis didelių 
pajamų arba didesnių vidutinių pajamų 
šalys, gali didėti konkurencinis spaudimas 
eksportui iš ne tokių turtingų, labiau 
pažeidžiamų šalių, todėl toms labiau 
pažeidžiamoms besivystančioms šalims 
gali tekti nepagrįsta našta. Taikant 
standartinę BLS priemonę turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad vystymosi, 
prekybos ir finansinės reikmės gali keistis, 
tad turėtų būti užtikrinta galimybė 
priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies 
padėtis;

lengvatomis. Jų ekonominio išsivystymo 
etapas kitas, todėl jų vystymosi, prekybos 
ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip 
mažesnių pajamų ar labiau pažeidžiamų 
besivystančių šalių. Siekiant išvengti 
nepagrįstos diskriminacijos, joms turi būti 
taikomos kitokios sąlygos; todėl 
standartinė BLS sistema joms netaikoma. 
Be to, jeigu pagal sistemą taikomomis 
muitų tarifų lengvatomis naudosis didelių 
pajamų arba didesnių vidutinių pajamų 
šalys, gali didėti konkurencinis spaudimas 
eksportui iš ne tokių turtingų, labiau 
pažeidžiamų šalių, todėl toms labiau 
pažeidžiamoms besivystančioms šalims 
gali tekti nepagrįsta našta. Taikant 
standartinę BLS priemonę turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad vystymosi, 
prekybos ir finansinės reikmės gali keistis, 
tad turėtų būti užtikrinta galimybė 
priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies 
padėtis;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė (BLS+) yra 
pagrįsta bendra darnaus vystymosi 
koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse 
konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 
1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro 
deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 
1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo 
principų ir teisių, 2000 m. JT 
tūkstantmečio deklaracijoje, 2002 m. 
Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus 
vystymosi, 2019 m. TDO šimtmečio 
deklaracijoje dėl darbo ateities, 2015 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus 
vystymosi klausimais baigiamajame 
dokumente „Keiskime mūsų pasaulį. 

(11) speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė (BLS+) yra 
pagrįsta bendra darnaus vystymosi 
koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse 
konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 
1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro 
deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 
1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo 
principų ir teisių, 2000 m. JT 
tūkstantmečio deklaracijoje, 2002 m. 
Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus 
vystymosi, 2019 m. TDO šimtmečio 
deklaracijoje dėl darbo ateities, 2015 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus 
vystymosi klausimais baigiamajame 
dokumente „Keiskime mūsų pasaulį. 
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Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 
2030 m.“, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. 
Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
teikiamos papildomos muitų tarifų 
lengvatos turėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurios dėl 
diversifikacijos stokos yra ekonomiškai 
pažeidžiamos, yra ratifikavusios 
pagrindinių žmogaus ir darbo teisių, 
klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo tarptautines konvencijas ir 
įsipareigoja užtikrinti veiksmingą jų 
įgyvendinimą. Speciali darnaus vystymosi 
ir gero valdymo skatinamoji priemonė 
turėtų padėti šioms šalims prisiimti 
papildomą atsakomybę, kuri joms tenka dėl 
šių konvencijų ratifikavimo ir veiksmingo 
įgyvendinimo. Su BLS susijusių 
konvencijų sąrašas turėtų būti atnaujintas 
siekiant geriau atspindėti pagrindinių 
tarptautinių priemonių ir standartų raidą ir 
laikytis iniciatyvaus požiūrio į darnų 
vystymąsi, kad būtų įgyvendinti darnaus 
vystymosi tikslai ir Darbotvarkė iki 
2030 m.18 Šiuo tikslu įtraukiamos šios 
konvencijos: Paryžiaus susitarimas dėl 
klimato kaitos (2015 m.), kuriuo 
pakeičiamas Kioto protokolas; Neįgaliųjų 
teisių konvencija (NTK); Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose (OP-CRC-AC); TDO 
konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; 
TDO konvencija Nr. 144 dėl trišalių 
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms 
įgyvendinti ir JT konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą;

Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 
2030 m.“, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. 
Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
teikiamos papildomos muitų tarifų 
lengvatos turėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurios dėl 
diversifikacijos stokos yra ekonomiškai 
pažeidžiamos, yra ratifikavusios ir 
pradėjusios įgyvendinti pagrindines 
žmogaus ir darbo teisių, klimato ir aplinkos 
apsaugos ir gero valdymo tarptautines 
konvencijas ir įsipareigoja siekti 
veiksmingo jų įgyvendinimo, be kita ko, 
vykdant viešą, plačių užmojų ir per 
nustatytą laiką įvykdytiną veiksmų planą, 
priimtą pagal šį reglamentą, bet juo 
neapsiribojant. Speciali darnaus vystymosi 
ir gero valdymo skatinamoji priemonė 
turėtų padėti šioms šalims prisiimti 
papildomą atsakomybę, kuri joms tenka dėl 
šių konvencijų ratifikavimo ir veiksmingo 
įgyvendinimo. Su BLS susijusių 
konvencijų sąrašas turėtų būti atnaujintas 
siekiant geriau atspindėti pagrindinių 
tarptautinių priemonių ir standartų raidą ir 
laikytis iniciatyvaus požiūrio į darnų 
vystymąsi, kad būtų įgyvendinti darnaus 
vystymosi tikslai ir Darbotvarkė iki 
2030 m.18 Šiuo tikslu įtraukiamos šios 
konvencijos: Paryžiaus susitarimas dėl 
klimato kaitos (2015 m.), kuriuo 
pakeičiamas Kioto protokolas; Neįgaliųjų 
teisių konvencija (NTK); Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose (OP-CRC-AC); Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių pakto pirmasis 
fakultatyvinis protokolas; Tarptautinio 
baudžiamojo teismo Romos statutas; TDO 
konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; 
TDO konvencija Nr. 144 dėl trišalių 
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms 
įgyvendinti ir JT konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą;
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__________________ __________________
18 Jungtinių Tautų Organizacija (2015 m.). 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija „Keiskime 
mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m.“ (A/RES/70/1), 
paskelbta 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

18 Jungtinių Tautų Organizacija (2015 m.). 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija „Keiskime 
mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m.“ (A/RES/70/1), 
paskelbta 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnyba turėtų stebėti 
tarptautinių konvencijų žmogaus ir darbo 
teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo 
srityse ratifikavimo padėtį ir jų veiksmingą 
įgyvendinimą, analizuodama atitinkamą 
informaciją, visų pirma, kai turima, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų, įsteigtų 
pagal tas konvencijas, išvadas ir 
rekomendacijas. Kartą per trejus metus 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo padėties, 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
ataskaitų teikimo pareigų pagal tas 
konvencijas laikymosi ir konvencijų 
praktinio įgyvendinimo padėties ataskaitą;

(16) Komisija ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnyba turėtų stebėti 
tarptautinių konvencijų žmogaus ir darbo 
teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo 
srityse ratifikavimo padėtį ir jų veiksmingą 
įgyvendinimą, analizuodama atitinkamą 
informaciją, visų pirma, kai turima, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų, įsteigtų 
pagal tas konvencijas, išvadas ir 
rekomendacijas. Kartą per dvejus metus 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo padėties, 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
ataskaitų teikimo pareigų pagal tas 
konvencijas laikymosi ir konvencijų 
praktinio įgyvendinimo padėties ataskaitą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Komisija, siekdama užtikrinti 
Sąjungos politikos nuoseklumą, turėtų 
skatinti lengvatomis besinaudojančias 
šalis laikytis aukštesnių socialinių ir 
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aplinkosaugos standartų ir skatinti tvirtą 
darnaus vystymosi aspektą pasaulinėse 
vertės grandinėse, laikantis išsamaus 
patikrinimo įsipareigojimų, nustatytų 
Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose;

Pagrindimas

BLS reglamentas turi būti suderintas su ES išsamaus patikrinimo žmogaus teisių ir 
aplinkosaugos srityje priemonėmis, kaip primenama 2016 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl 2010 m. rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus 
teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo (2015/2038(INI)).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 2020 m. liepos mėn. Komisija 
paskyrė už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną, kuriam pavesta užtikrinti 
prekybos taisyklių vykdymą. 
Atsižvelgdama į tai, 2020 m. 
lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti 
naują skundų nagrinėjimo mechanizmą – 
vieną bendrą prieigą, kuriuo siekiama 
sustiprinti prekybos įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą. Per 
vieną bendrą prieigą Komisija gauna 
skundų įvairiais su prekybos politika 
susijusiais klausimais, įskaitant BLS 
įsipareigojimų pažeidimus. Tokia nauja 
skundų nagrinėjimo sistema turėtų būti 
integruota į šio reglamento sistemą;

(18) 2020 m. liepos mėn. Komisija 
paskyrė už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną, kuriam pavesta užtikrinti 
prekybos taisyklių vykdymą. 
Atsižvelgdama į tai, 2020 m. 
lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti 
naują skundų nagrinėjimo mechanizmą – 
vieną bendrą prieigą, kuriuo siekiama 
sustiprinti prekybos įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą. Per 
vieną bendrą prieigą Komisija gauna 
skundų įvairiais su prekybos politika 
susijusiais klausimais, įskaitant BLS 
įsipareigojimų pažeidimus. Tokia nauja 
skundų nagrinėjimo sistema turėtų būti 
integruota į šio reglamento sistemą ir 
turėtų būti prieinama tiek Sąjungos, tiek 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
pilietinės visuomenės organizacijoms bei 
žmogaus teisių gynėjams;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento



RR\1256203LT.docx 91/156 PE703.100v02-00

LT

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) tvarkinga tarptautinė migracija gali 
duoti didelės naudos migrantų kilmės ir 
paskirties šalims ir prisidėti prie jų darnaus 
vystymosi reikmių patenkinimo. Siekiant 
užtikrinti, kad migracijos nauda būtų 
abipusiškai naudinga tiek kilmės, tiek 
paskirties šalims, labai svarbu didinti 
prekybos, vystymosi ir migracijos politikos 
darną. Šiuo atžvilgiu tiek kilmės, tiek 
paskirties šalims labai svarbu spręsti 
bendras problemas, pavyzdžiui, stiprinti 
bendradarbiavimą savo piliečių readmisijos 
ir jų tvarios reintegracijos į kilmės šalį 
klausimus, visų pirma siekiant išvengti 
nuolatinio aktyvių gyventojų nutekėjimo 
kilmės šalyse, turinčio ilgalaikių pasekmių 
vystymuisi, ir užtikrinti, kad su migrantais 
būtų elgiamasi oriai;

(26) tvarkinga tarptautinė migracija gali 
duoti didelės naudos migrantų kilmės ir 
paskirties šalims ir prisidėti prie jų darnaus 
vystymosi reikmių patenkinimo. Siekiant 
užtikrinti, kad migracijos nauda būtų 
abipusiškai naudinga tiek kilmės, tiek 
paskirties šalims, labai svarbu didinti 
prekybos, vystymosi ir migracijos politikos 
darną. Šiuo atžvilgiu tiek kilmės, tiek 
paskirties šalims labai svarbu spręsti 
bendras problemas, pavyzdžiui, stiprinti 
bendradarbiavimą savo piliečių readmisijos 
ir jų tvarios reintegracijos į kilmės šalį 
klausimus, visų pirma siekiant išvengti 
nuolatinio aktyvių gyventojų nutekėjimo 
kilmės šalyse, turinčio ilgalaikių pasekmių 
vystymuisi, ir užtikrinti, kad su migrantais 
būtų elgiamasi oriai ir kad būtų 
visapusiškai gerbiamos jų žmogaus teisės;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) grąžinimas, readmisija ir 
reintegracija yra bendras ES ir jos 
partnerių uždavinys. Visų pirma kiekviena 
valstybė privalo priimti savo piliečius 
pagal tarptautinę paprotinę teisę ir 
daugiašales tarptautines konvencijas, 
pavyzdžiui, 1944 m. gruodžio 7 d. 
Čikagoje pasirašytą Tarptautinės civilinės 
aviacijos konvenciją. Geresnė tvari 
reintegracija ir gebėjimų stiprinimas 
gerokai sustiprintų šalių partnerių vietos 
plėtrą;

Išbraukta.

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) rimtas ir sistemingas pažeidimas – 
plačiai paplitęs ir sistemingas žmogaus 
teisių pažeidimas, keliantis didelį 
susirūpinimą atsižvelgiant į ES sutarties 
21 straipsnyje nustatytus bendros užsienio 
ir saugumo politikos tikslus,
i) genocidą,
ii) nusikaltimus žmoniškumui,
iii) kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį arba 
baudimą,
iv) vergiją ar priverstinį darbą,
v) neteisminį, neatidėliotiną ar 
savavališką mirties bausmės vykdymą ir 
nužudymą,
vi) priverstinį asmenų dingimą,
vii) savavališką areštą ar sulaikymą,
viii) prekybą žmonėmis, įskaitant neteisėtą 
žmonių gabenimą,
ix) seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties,
x) kitus karo įstatymų ir papročių 
pažeidimus,
xi) taikių susirinkimų ir asociacijų laisvės 
pažeidimus,
xii) nuomonės ir saviraiškos laisvės 
pažeidimus,
xiii) religijos ar tikėjimo laisvės 
pažeidimus;
rodikliai, siekiant nustatyti, ar buvo 
padaryta tokių šiurkščių ir sistemingų 
pažeidimų, turi būti aiškūs ir, be kita ko, 
apimti:
i) tarptautinių žmogaus teisių teismų, 
teismų, arbitražo kolegijų ar kitų 
teisminių institucijų bei mechanizmų 
sprendimus ir nuomones;
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ii) JT žmogaus teisių tarybos ar 
Generalinės Asamblėjos arba kitų 
regioninių tarpvyriausybinių institucijų 
atliekamą tyrimo komisijų, faktų 
nustatymo misijų, specialiųjų pranešėjų 
ar kitų stebėsenos mechanizmų įsteigimą 
ir naudojantis šiais mechanizmais 
nustatytus faktus;
iii) JT vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuro, JT įgaliotųjų ekspertų ar 
kitų JT nepriklausomų žmogaus teisių 
ekspertų nustatytus faktus;
iv) patariamojo organo ir pilietinės 
visuomenės organizacijų ataskaitas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b) žmogaus teisių padėties išsamaus 
patikrinimo prievolė susijusi su verslo 
įmonių pareiga gerbti žmogaus teises ir 
saugoti, kad verslo sektoriuje nebūtų 
piktnaudžiaujama žmogaus teisėmis, kaip 
nustatyta JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose 2011 m. 
Verslo įmonių pareiga gerbti žmogaus 
teises – tai jų pareiga gerbti tarptautiniu 
mastu pripažįstamas žmogaus teises, 
kuriomis reikėtų laikyti bent 
Tarptautinėje žmogaus teisių chartijoje 
nurodytas žmogaus teises ir su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius 
principus, išdėstytus Tarptautinės darbo 
organizacijos deklaracijoje dėl 
pagrindinių principų ir teisių darbe;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 11 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11c) pilietinės visuomenės 
organizacija – platus ratas subjektų, 
turinčių daugialypius vaidmenis ir 
įgaliojimus, galinčius kisti laikui bėgant ir 
priklausomai nuo institucijos ir šalies, ir 
apimantis visas nevalstybines, pelno 
nesiekiančias nepriklausomas ir 
nesmurtines struktūras, į kurias žmonės 
buriasi siekdami bendrų tikslų ir idealų, 
įskaitant politinius, kultūrinius, 
religinius, aplinkosaugos, socialinius ar 
ekonominius, ir kurios veikia vietos, 
nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu 
lygmenimis ir apima miesto ir kaimo, 
čiabuvių, formaliąsias ir neformaliąsias 
organizacijas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Poveikio žmogaus teisėms ir aplinkai 
vertinimas
Prieš suteikdama šaliai lengvatinį režimą, 
Komisija turėtų atlikti ir paskelbti ex ante 
poveikio žmogaus teisėms ir aplinkai 
vertinimą, kad galėtų nustatyti, įvertinti ir 
nurodyti priemones, kuriomis būtų galima 
užkirsti kelią bet kokiai žmogaus teisių ar 
su aplinkosauga susijusių pažeidimų 
rizikai, ją sumažinti, atremti ir šalinti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remiantis pagal 3 straipsnio a dalį 
(nauja) Komisijos atlikto ex ante poveikio 
žmogaus teisėms ir aplinkai vertinimo 
rezultatais, nustatyta didelė neigiamo 
poveikio žmogaus teisėms arba aplinkai 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje 
rizika, o siūlomų priemonių nepakanka, 
kad būtų galima išvengti šios rizikos, ją 
atremti ir pašalinti, arba lengvatomis 
besinaudojančios šalies vyriausybė joms 
nepritaria;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) esama pakankamo pagrindo 
manyti, kad esama rimtų ir sistemingų 
trūkumų bei pažeidimų, susijusių su 19 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose 
išdėstytomis sąlygomis;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) ji nepasirašė ir neratifikavo VI 
priede išvardytų konvencijų per penkerius 
metus nuo lengvatų taikymo pradžios;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) ji priėmė nacionalines teisėkūros 
ir administracines priemones, kuriomis 
akivaizdžiai siekiama pakenkti išsamaus 
patikrinimo reikalavimų pagal Sąjungos 
teisę, visų pirma Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2017/8211a, 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 995/20101b ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2368/20021c, 
veiksmingam įgyvendinimui1c;
__________________
1a 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/821, kuriuo nustatomos alavo, 
tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
Sąjungos importuotojų prievolės dėl 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
(OL L 130, 2017 5 19, p. 1).
1b 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir 
medienos produktus, pareigos (OL L 295, 
2010 11 12, p. 23).
1c 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, 
įgyvendinantis Kimberley proceso 
sertifikavimo schemą dėl tarptautinės 
prekybos neapdorotais deimantais 
(OL L 358, 2002 12 31, p. 28).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir, kai taikytina, Europos 
išorės veiksmų tarnyba įsitikina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta standartine 
priemone besinaudojančios šalys 
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ratifikavo VI priede išvardytas 
konvencijas per penkerius metus nuo šių 
lengvatų taikymo pradžios.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija skatina lengvatomis 
besinaudojančias šalis patvirtinti 
priemones, atitinkančias Jungtinių Tautų 
verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus, pavyzdžiui, priimti 
nacionalinius veiksmų planus, ir laikantis 
jų įsipareigojimo užtikrinti VI priede 
išvardytų konvencijų ratifikavimą. 
Suteikiama galimybė finansuoti pagalbos 
programas pagal Kaimynystės, vystomojo 
ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonę „Globali Europa“, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2021/947.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ratifikavo visas VI priede 
išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, nenustatė rimtų pažeidimų 
veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;

b) ratifikavo ir pradėjo įgyvendinti 
visas VI priede išvardytas konvencijas 
(toliau – atitinkamos konvencijos) ir 
Komisija, remdamasi turima informacija, 
visų pirma naujausiomis turimomis 
stebėsenos įstaigų pagal tas konvencijas 
parengtomis išvadomis, taip pat 
patariamojo organo ir pilietinės 
visuomenės organizacijų pateikta 
informacija, nenustatė rimtų pažeidimų 
veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;



PE703.100v02-00 98/156 RR\1256203LT.docx

LT

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teisiškai įsipareigoja užtikrinti 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir jų 
veiksmingą įgyvendinimą kartu 
pateikdama atitinkamų konvencijų 
veiksmingo įgyvendinimo veiksmų planą;

d) teisiškai įsipareigoja ratifikuoti 
atitinkamas konvencijas ir užtikrinti jų 
veiksmingą įgyvendinimą pagal plataus 
užmojo ir viešą per nustatytą laiką 
įvykdytiną veiksmingam atitinkamų 
konvencijų įgyvendinimui būtinų 
priemonių veiksmų planą, nustatant 
veiksmų gaires su aiškiais kriterijais ir 
terminais, kurį, pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, patvirtina Komisija. 
Lengvatomis besinaudojanti šalis ir 
Komisija turėtų pasiekti bendrą 
susitarimą dėl šio veiksmų plano, kuris 
vėliau viešai paskelbiamas. Šis veiksmų 
planas yra 14 straipsnyje nurodytos 
ataskaitos pagrindas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nepriėmė nacionalinių teisėkūros 
ir administracinių priemonių, kuriomis 
akivaizdžiai siekiama pakenkti išsamaus 
patikrinimo reikalavimų pagal Sąjungos 
teisę, visų pirma reglamentus (ES) 
2017/821, (ES) 995/2010 ir (EB) 
2368/2002, veiksmingam įgyvendinimui ir 
priėmė nacionalinį verslo ir žmogaus 
teisių įgyvendinimo veiksmų planą, 
laikydamasi JT darbo grupės verslo ir 
žmogaus teisių klausimais parengtų 
gairių dėl nacionalinių veiksmų planų;

Pakeitimas 22
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) remiantis pagal 3 straipsnio a dalį 
(nauja) Komisijos atlikto ex ante poveikio 
žmogaus teisėms ir aplinkai vertinimo 
rezultatais nenustatyta didelės neigiamo 
poveikio žmogaus teisėms arba aplinkai 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje 
rizikos arba siūlomų priemonių pakanka, 
siekiant išvengti šios rizikos ir ją atremti, 
ir lengvatomis besinaudojančios šalies 
vyriausybė joms pritaria;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija išnagrinėjusi prašymą 
nustato, kad prašančioji šalis tenkina 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

b) Komisija išnagrinėjusi prašymą, 
įskaitant 9 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytą veiksmų planą, bet juo 
neapsiribojant, ir remdamasi 3 straipsnio 
a dalyje (nauja) nurodyto poveikio 
žmogaus teisėms vertinimo rezultatais 
nustato, kad prašančioji šalis tenkina 9 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji šalis Komisijai savo 
prašymą pateikia raštu. Prašyme 
pateikiama išsami informacija apie 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 
nurodomi teisiškai privalomi 
įsipareigojimai, minimi 9 straipsnio d, e ir f 
punktuose.

2. Prašančioji šalis Komisijai savo 
prašymą pateikia raštu. Prašyme 
pateikiama išsami informacija apie 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 
įgyvendinimą ir nurodomi teisiškai 
privalomi įsipareigojimai, minimi 9 
straipsnio d, e ir f punktuose, įskaitant 
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parengtą galutinį veiksmų planą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išnagrinėjus prašymą, Komisijai 
pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus I priedui iš 
dalies pakeisti, kad prašančiajai šaliai būtų 
suteikta speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė, įtraukiant 
tą šalį į BLS+ lengvatomis besinaudojančių 
šalių sąrašą.

4. Nagrinėdama prašymą, Europos 
Komisija konsultuojasi su Europos 
Parlamentu ir Taryba bei 13a straipsnyje 
(naujas) nurodytu patariamuoju organu. 
Išnagrinėjus prašymą, Komisijai pagal 36 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I priedui iš dalies 
pakeisti, kad prašančiajai šaliai būtų 
suteikta speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė, įtraukiant 
tą šalį į BLS+ lengvatomis besinaudojančių 
šalių sąrašą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrojo muitų tarifo ad valorem 
muitų, nustatytų visiems III ir VII 
prieduose išvardytiems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių kilmės produktams, 
taikymas suspenduojamas.

1. Bendrojo muitų tarifo ad valorem 
muitų, nustatytų visiems III ir VII 
prieduose išvardytiems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių kilmės produktams, 
taikymas suspenduojamas pagal 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytą muitų tarifų 
taikymo sustabdymo grafiką.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo teisės naudotis pagal specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 

1. Nuo teisės naudotis pagal specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
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skatinamąją priemonę teikiamomis muitų 
tarifų lengvatomis suteikimo dienos 
Komisija nuolat peržiūri ir stebi atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo kiekvienoje BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje 
padėtį ir ar jos veiksmingai 
įgyvendinamos, taip pat stebi, kaip BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis 
bendradarbiauja su atitinkamomis 
stebėsenos įstaigomis. Šiuo tikslu Komisija 
išnagrinėja visą susijusią informaciją, visų 
pirma atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas.

skatinamąją priemonę teikiamomis muitų 
tarifų lengvatomis suteikimo dienos 
Komisija nuolat peržiūri ir stebi atitinkamų 
konvencijų ratifikavimo kiekvienoje BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje 
padėtį ir ar jos veiksmingai 
įgyvendinamos, taip pat stebi, kaip BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis 
bendradarbiauja su atitinkamomis 
stebėsenos įstaigomis. Šiuo tikslu Komisija 
įvertina BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių padarytą pažangą 
įgyvendinant savo veiksmų planus, taip 
pat išnagrinėja visą susijusią informaciją, 
įskaitant atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas, ir tinkamai 
pagrįstą informaciją, kurią pateikė 
pavieniai piliečiai, privačiojo sektoriaus 
subjektai, pilietinės visuomenės 
organizacijos, profesinių sąjungų atstovai 
ir kiti atitinkami suinteresuotieji 
subjektai. Informacija taip pat gali būti 
pateikiama per vieną bendrą prieigą, kuri 
turi būti prieinama Sąjungos ir BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
suinteresuotiesiems subjektams. Komisija 
turėtų, be kita ko, per EIVT ir delegacijas, 
nuolat palaikyti ryšius su vietos ir 
tarptautine pilietine visuomene, kad 
galėtų įvertinti, kaip lengvatomis 
besinaudojančiose šalyse įgyvendinamos 
VI priede išvardytos konvencijos. Šiuo 
straipsniu nustatomas 3 metų peržiūros, 
stebėsenos ir vertinimo ciklas (toliau – 
stebėsenos ciklas). Prašymo teikimo ir 
stebėsenos ciklo laikotarpiais Komisija 
taip pat prašo Europos Parlamento 
pateikti nuomones, kurios pareikštos jo 
kompetentinguose komitetuose ir per 
plenarinius posėdžius priimtose 
atitinkamose rezoliucijose.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis bendradarbiauja su Komisija ir teikia 
visą informaciją, kuri būtina siekiant 
įvertinti, ar ji laikosi 9 straipsnio d, e ir 
f punktuose nurodytų teisiškai privalomų 
įsipareigojimų, ir siekiant įvertinti šalies 
padėtį pagal 9 straipsnio b ir c punktus.

2. BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis bendradarbiauja su Komisija ir teikia 
visą informaciją, kuri būtina siekiant 
įvertinti, ar ji laikosi 9 straipsnio d 
(įskaitant jos veiksmų plano 
įgyvendinimą), e ir f punktuose nurodytų 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, ir 
siekiant įvertinti šalies padėtį pagal 
9 straipsnio b ir c punktus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, kai taikytina, kartu su 
EIVT, lengvatomis besinaudojančiose 
šalyse vykdo bent po vieną aukšto lygio 
stebėsenos misiją per stebėsenos ciklą, 
kad galėtų vietoje įvertinti padarytą 
pažangą, be kita ko, atsižvelgiant į 
veiksmų planus. Vykdant tokią misiją 
deramai konsultuojamasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
žmogaus teisių gynėjus lengvatomis 
besinaudojančiose šalyse.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kiekvieno stebėsenos ciklo 
pradžioje Komisija visoms BLS+ 
lengvatomis besinaudojančioms šalims 
nusiunčia klausimų sąrašą, kuriame 
išdėstomi įgyvendinimo probleminiai 
klausimai, kuriuos reikia išspręsti to ciklo 
metu. Šie probleminių klausimų sąrašai 
skelbiami viešai.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Vykdant ES vystymosi finansavimo 
programavimą atsižvelgiama į veiksmų 
planus ir Komisijos bei Europos išorės 
veiksmų tarnybos rekomendacijas dėl 
prioritetinių įgyvendinimo veiksmų, 
siekiant padėti BLS+ lengvatomis 
besinaudojančioms šalims įvykdyti savo 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Patariamasis organas

1. Peržiūrint, stebint ir vertinant 9 
straipsnio d, e ir f punktuose nurodytus 
teisiškai privalomus įsipareigojimus, 
Komisijai padeda iš suinteresuotųjų 
subjektų atstovų sudarytas patariamasis 
organas.
2. Komisija konsultuojasi su 
patariamuoju organu dėl BLS+ 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
pateiktų veiksmų planų, atsižvelgdama į 
jų paraišką dėl BLS+; tuo tikslu į 
patariamąjį organą taip pat įtraukiami 
lengvatomis besinaudojančių šalių 
suinteresuotieji subjektai. Vertindama, 
kaip įgyvendinami veiksmų planai 
kiekvieno stebėsenos ciklo metu ir 
apskritai per visą ciklą, Komisija taip pat 
konsultuojasi su patariamuoju organu ir 
teikia jam ataskaitas taip dažnai, kiek tai 
būtina, be kita ko, prieš stebėsenos misijas 
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ir po jų.
3. Patariamasis organas taip pat stebi 
galimas BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių teisės aktais 
nustatytas priemones, kuriomis kenkiama 
išsamaus patikrinimo reikalavimams 
pagal Sąjungos teisę, visų pirma 
reglamentus (ES) Nr. 2017/821, (ES) 
Nr. 995/2010 ir (EB) Nr. 2368/2002.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip 2027 m. 
sausio 1 d. ir po to kartą per trejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo 
pareigų pagal tas konvencijas laikymosi ir 
jų veiksmingo įgyvendinimo padėties 
ataskaitą.

1. Komisija ne vėliau kaip 2027 m. 
sausio 1 d. ir po to kartą per dvejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo 
pareigų pagal tas konvencijas laikymosi ir 
jų veiksmingo įgyvendinimo padėties 
ataskaitą, kuri apima rezultatų suvestines, 
kurios vertinamos su lengvatomis 
besinaudojančiomis šalimis ir taip pat yra 
pagrįstos veiksmų planų įgyvendinimo 
vertinimu, bet juo neapsiriboja.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnybos išvados, ar 
kiekviena BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis laikosi teisiškai 
privalomų įsipareigojimų vykdyti ataskaitų 
teikimo pareigas, bendradarbiauti su 
stebėsenos įstaigomis pagal atitinkamas 
konvencijas ir užtikrinti veiksmingą jų 

b) Komisijos ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnybos išvados, ar 
kiekviena BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis laikosi teisiškai 
privalomų įsipareigojimų vykdyti ataskaitų 
teikimo pareigas, bendradarbiauti su 
atitinkamomis stebėsenos įstaigomis pagal 
atitinkamas konvencijas ir užtikrinti 
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įgyvendinimą. veiksmingą jų įgyvendinimą, be kita ko, 
vertinant tos šalies veiksmų plano 
įgyvendinimą, ir

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) rezultatų suvestinės, kurią 
Komisija įvertino su lengvatomis 
besinaudojančia šalimi, kopija;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia iš 
bet kokio šaltinio gauta informacija, kurią 
Komisija laiko tinkama.

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia iš 
bet kokio šaltinio gauta informacija, kurią 
Komisija laiko tinkama, įskaitant iš 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
socialinių partnerių gautą informaciją.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama išvadas dėl veiksmingo 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija ir, kai tinkama, Europos išorės 
veiksmų tarnyba įvertina atitinkamų 
stebėsenos įstaigų išvadas ir 
rekomendacijas, taip pat, nedarant 
poveikio kitiems šaltiniams, informaciją, 
kurią pateikia Europos Parlamentas arba 
Taryba, taip pat trečiosios šalys, įskaitant 
vyriausybes ir tarptautines organizacijas, 
pilietinės visuomenės subjektus ir, 

3. Rengdama išvadas dėl veiksmingo 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija ir, kai tinkama, Europos išorės 
veiksmų tarnyba įvertina atitinkamų 
stebėsenos įstaigų išvadas ir 
rekomendacijas. Ji taip pat prašo Europos 
Parlamento ir Tarybos pateikti savo 
nuomonę ir, nedarydama poveikio kitiems 
šaltiniams, vertina informaciją, įskaitant 
per vieną bendrą prieigą pateikiamus 
skundus, kurią pateikia trečiosios šalys, 
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socialinius partnerius. kaip antai vyriausybės ir tarptautinės 
organizacijos, pilietinės visuomenės 
subjektai ir socialiniai partneriai.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialios darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamosios priemonės 
taikymas laikinai atšaukiamas visiems arba 
tam tikriems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, jeigu ta šalis nesilaiko savo 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
arba BLS+ lengvatomis besinaudojanti 
šalis pareiškia išlygą, draudžiamą pagal bet 
kurią iš atitinkamų konvencijų arba 
nesuderinamą su tos konvencijos objektu ir 
tikslu, kaip nustatyta 9 straipsnio c punkte.

1. Specialios darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamosios priemonės 
taikymas laikinai atšaukiamas visiems arba 
tam tikriems BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės 
produktams, jeigu ta šalis nesilaiko savo 
teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
pvz., kai nustatoma didelių įgyvendinimo 
trūkumų arba kad sistemingai 
neįgyvendinamas 9 straipsnio d punkte 
nurodytas veiksmų planas, arba BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis pareiškia 
išlygą, draudžiamą pagal bet kurią iš 
atitinkamų konvencijų arba nesuderinamą 
su tos konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, įskaitant skunde 
pateiktus įrodymus, Komisija turi pagrįstą 
abejonę dėl to, ar tam tikra BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi 
savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
arba dėl to, ar BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nėra pareiškusi išlygos, 
draudžiamos pagal bet kurią iš tų 

3. Europos Parlamento prašymu 
arba jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, įskaitant įrodymus, 
kuriuos Europos Parlamentas pateikia 
per savo kompetentingus komitetus ir 
plenarinių posėdžių metu priimamose 
atitinkamose rezoliucijose, taip pat skunde 
pateiktus įrodymus, Komisija turi pagrįstą 
abejonę dėl to, ar tam tikra BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi 
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konvencijų arba nesuderinamos su tos 
konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte, ji, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo 
procedūrą. Komisija praneša apie tai 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, be 
kita ko, susijusių su savo veiksmų plano 
įgyvendinimu, arba dėl to, ar BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis nėra 
pareiškusi išlygos, draudžiamos pagal bet 
kurią iš tų konvencijų arba nesuderinamos 
su tos konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte, ji, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo 
procedūrą. Komisija praneša apie tai 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija atitinkamai BLS+ 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai 
suteikia visas galimybes bendradarbiauti 
4 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu.

5. Komisija atitinkamai BLS+ 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai 
suteikia visas galimybes bendradarbiauti ir 
imtis aktyvių veiksmų, kad ji galėtų 
pašalinti su 3 dalyje nurodytais 
privalomais savo įsipareigojimais 
susijusius pažeidimus 4 dalies b punkte 
nurodytu laikotarpiu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, įskaitant, 
inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas. Rengdama 
išvadas Komisija įvertina visą susijusią 

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, įskaitant, 
inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas. Rengdama 
išvadas Komisija įvertina visą susijusią 
informaciją, įskaitant informaciją, 
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informaciją. gaunamą iš pilietinės visuomenės 
organizacijų ir socialinių partnerių.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais negalima pateisinti 
laikino atšaukimo, ji priima įgyvendinimo 
aktą baigti laikino atšaukimo procedūrą, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Tas įgyvendinimo 
aktas pagrindžiamas, inter alia, gautais 
įrodymais.

8. Jeigu, Komisijos manymu, 
remiantis 5 ir 6 dalyse nurodyta 
informacija, laikinas atšaukimas yra 
nepagrįstas, ji priima įgyvendinimo aktą 
baigti laikino atšaukimo procedūrą, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Tas įgyvendinimo 
aktas pagrindžiamas, inter alia, gautais 
įrodymais.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
suteiktos muitų tarifų lengvatos. 
Priimdama deleguotąjį aktą Komisija 
prireikus gali atsižvelgti į laikino muitų 
tarifų lengvatų atšaukimo socialinį ir 
ekonominį poveikį lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje.

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
suteiktos muitų tarifų lengvatos. Komisija 
aiškiai nurodo ir viešai paskelbia lengvatų 
atšaukimo priežastis ir nustato aiškius 
kriterijus, kuriuos lengvatomis 
besinaudojanti šalis turėtų atitikti, kad tos 
lengvatos vėl būtų nustatytos; tokiais 
kriterijais taip pat galima remtis taikant 
laipsniško įgyvendinimo požiūrį, pvz., 
neatitikus aiškių kriterijų ir sąlygų arba 
juos įvykdžius, gali būti laipsniškai 
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atšaukiama arba laipsniškai vėl 
nustatoma dalis lengvatų.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Laikino lengvatų atšaukimo 
laikotarpiu Komisija tęsia dialogą su 
lengvatomis besinaudojančia šalimi, be 
kita ko, pagal 18a straipsnio nuostatas, 
siekdama, kad būtų pašalintos priežastys, 
dėl kurių taikomas 3 dalyje nurodytas 
lengvatų atšaukimas. Komisija reguliariai 
vertina lengvatų atšaukimo poveikį 
siekiant pašalinti pažeidimus, be kita ko, 
rengdama 14 straipsnyje nurodytą 
ataskaitą, taip pat poveikį susijusių 
gyventojų žmogaus teisėms ir socialinei 
bei ekonominei padėčiai. Komisija visos 
procedūros metu reguliariai konsultuojasi 
su 13a straipsnyje nurodytu patariamuoju 
organu.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir, kai taikytina, EIVT 
įsitikina, kad šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta specialiąja priemone 
besinaudojančios šalys nuolat ir tvariai 
darytų pažangą siekdamos ratifikuoti VI 
priede išvardytas konvencijas.
Vykdant ES vystymosi finansavimo 
programavimą pirmenybė teikiama 
paramai 1 dalyje nurodyta specialiąją 
priemone besinaudojančioms šalims, 
siekiant užtikrinti VI priede išvardytų 
konvencijų ratifikavimo pažangą.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikino lengvatų atšaukimo nuostatos, 
bendros visoms priemonėms

Aktyvesnio bendradarbiavimo ir laikino 
lengvatų atšaukimo nuostatos, bendros 
visoms priemonėms

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis (naujas)
Pagal ES sudarytą bendradarbiavimo, 
partnerystės arba asociacijos susitarimą 
su lengvatomis besinaudojančia šalimi 
kasmet, pasikonsultavus su Europos 
Parlamentu, rengiama bendra šalies 
padėties, susijusios su 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytomis lengvatinėmis 
priemonėmis, peržiūra. Tuo tikslu 
Komisija ir atitinkamais atvejais Europos 
išorės veiksmų tarnyba, taip pat 
lengvatomis besinaudojanti šalis peržiūri 
probleminius klausimus, susijusius su 19 
straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis, 
įskaitant Komisijos gautuose skunduose 
iškeltus probleminius klausimus. 
Komisija, atitinkamais atvejais Europos 
išorės veiksmų tarnyba ir lengvatomis 
besinaudojanti šalis taip pat peržiūri VI 
priede išvardytų konvencijų ratifikavimo 
padėtį, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies 
c punkte, ir VI priede išvardytų 
konvencijų ratifikavimo pažangą, kaip 
nurodyta 17 straipsnio 1a dalyje.

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
lengvatinės priemonės gali būti laikinai 
atšauktos visiems arba tam tikriems 
lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės 
produktams dėl bet kurios iš šių priežasčių:

1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
lengvatinės priemonės gali būti laikinai 
visiškai arba iš dalies atšauktos visiems 
arba tam tikriems lengvatomis 
besinaudojančios šalies kilmės produktams 
arba ekonomikos sektoriams dėl bet kurios 
iš šių priežasčių:

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) lengvatomis besinaudojančiai 
šaliai nepavyksta veiksmingai įgyvendinti 
veiksmų plano;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jeigu Komisija reaguodama į 
skundą arba savo iniciatyva mano, jog 
esama pakankamai priežasčių, kuriomis 
galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą atsižvelgiant į 19 
straipsnio 1 dalies a arba b punktuose 
nurodytas priežastis, Komisija gali, prieš 
paskelbdama 19 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą pranešimą, sustiprinti 
bendradarbiavimą su šalimi partnere ir 
susitarti dėl specialaus ir per nustatytą 
laiką įvykdytino veiksmų plano, pagal 
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kurį būtų pašalinami pažeidimai, be kita 
ko, visapusiškai bendradarbiaujant pagal 
JT žmogaus teisių ir darbuotojų teisių 
stebėsenos mechanizmus;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) jeigu Komisija nusprendžia 
atšaukti lengvatinės priemonės taikymą 
lengvatomis besinaudojančiai šaliai tam 
tikrame ekonomikos sektoriuje, taikydama 
19 straipsnį (a ir b punktus), Komisija gali 
paskelbti įmonių, ES importuotojų ir 
vietos tiekėjų, kurie vis dar gali naudotis 
lengvatomis, sąrašą. Šis sąrašas turėtų 
būti sudaromas remiantis įmonių 
pateikiamais įrodymais, kad jos įvykdė 
visas žmogaus teisių padėties išsamaus 
patikrinimo prievoles ir kad jų tiekimo 
grandinėje nepažeidžiamos žmogaus 
teisės;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) esama rimtų trūkumų, susijusių su 
narkotikų (neteisėtų medžiagų ar 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu 
tikrinimu ar lengvatomis besinaudojančios 
šalies pareigos priimti grąžinamus savo 
piliečius vykdymu, arba esama rimtų 
pažeidimų laikantis tarptautinių konvencijų 
dėl kovos su terorizmu ar pinigų plovimu;

c) esama rimtų trūkumų, susijusių su 
narkotikų (neteisėtų medžiagų ar 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu 
tikrinimu, arba esama rimtų pažeidimų 
laikantis tarptautinių konvencijų dėl kovos 
su terorizmu ar pinigų plovimu;

Pakeitimas 53
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalies a punkto taikymo tikslais 
Komisija visų pirma atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamos stebėsenos įstaigos nenustatė 
ar pagal sutartimi apibrėžtą arba 
priežiūros mechanizmą nenustatyta 
galimų rimtų ir sistemingų atitinkamų 
konvencijų principų pažeidimų požymių, 
atsižvelgiant į, pvz., šiuos rodiklius:
– į tai, ar JT žmogaus teisių taryba ar 
Generalinė Asamblėja yra įsteigusi tyrimo 
komisiją, faktų nustatymo misiją, šalies 
specialiojo pranešėjo pareigybę ar 
sukūrusi kitą stebėsenos mechanizmą;
– į JT vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro, JT įgaliotųjų ekspertų ar kitų 
JT nepriklausomų žmogaus teisių 
ekspertų nustatytus faktus;
– TDO standartų taikymo komiteto 
ataskaitas;
– tarptautinių žmogaus teisių teismų 
sprendimus ir nuomones;
– patariamojo organo ir pilietinės 
visuomenės organizacijų ataskaitas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai tai yra būtina, visų pirma 
atsižvelgiant į VI priede išvardytų 
tarptautinių konvencijų principų 
pažeidimų sunkumą, remiantis atitinkamų 
stebėsenos įstaigų atliktais vertinimais, 
pateiktomis pastabomis, priimtais 
sprendimais, rekomendacijomis ir 
išvadomis arba atsižvelgiant į tinkamai 
pagrįstas Europos Parlamento, Tarybos, 
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tarptautinių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės, įskaitant profesines sąjungas, 
išreikštas abejones, Komisija praneša apie 
tai lengvatomis besinaudojančiai šaliai.
Vienus metus nuo pranešimo paskelbimo 
dienos lengvatomis besinaudojanti šalis ir 
Komisija aktyviau bendradarbiauja, ir tuo 
tikslu ta šalis įsipareigoja priimti su 
konkrečiais terminais susietas veiksmų 
gaires, kuriose turi būti numatyti 
konkretūs veiksmai ir tvarūs sprendimo 
būdai nustatytiems sunkiems ir 
sistemingiems pažeidimams pašalinti.
Aktyvesnio bendradarbiavimo laikotarpiu 
Komisija reguliariai konsultuojasi su 13a 
straipsnyje nurodytu patariamuoju 
organu.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei manoma, kad tai būtina, 
aktyvesnį bendradarbiavimą galima 
pratęsti dar ne ilgesniam kaip vienų metų 
laikotarpiui. Komisija paskelbia sąrašą 
šalių, su kuriomis aktyvesnis 
bendradarbiavimas buvo pratęstas ir 
vykdomas ilgiau kaip vienerius metus, ir 
esant būtinybei reguliariai atnaujina šį 
sąrašą. 2a dalyje nurodytos veiksmų 
gairės skelbiamos viešai.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija reaguodama į 
skundą arba savo iniciatyva mano, jog 
esama pakankamai priežasčių, kuriomis 

3. Europos Parlamento prašymu 
arba jeigu Komisija reaguodama į skundą 
arba savo iniciatyva mano, jog gali būti 
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galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas priežastis, ji 
priima įgyvendinimo aktą inicijuoti laikino 
jų atšaukimo procedūrą, laikydamasi 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Komisija apie 
priimtą įgyvendinimo aktą praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

pakankamai priežasčių, kuriomis galima 
pagrįsti pagal bet kurią iš 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų lengvatinių priemonių 
taikomų muitų tarifų lengvatų laikiną 
atšaukimą, nes lengvatomis 
besinaudojanti šalis nepasiekė rezultatų 
aktyviau bendradarbiaudama arba 
atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas priežastis, ji priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti laikino jų 
atšaukimo procedūrą, laikydamasi 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Komisija apie 
priimtą įgyvendinimo aktą praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija praneša apie gautus 
skundus Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Komisija praneša skundo pateikėjui, 
Europos Parlamentui ir Tarybai, jeigu ji 
nusprendžia, kad skunde pateikta 
nepakankamai įrodymų, susijusių su 
šiame straipsnyje nurodytais rodikliais.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodoma, kad 5 dalyje nurodytų 
stebėsenos ir vertinimo laikotarpiu 
Komisija stebės padėtį atitinkamoje 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje ir ją 
vertins.

b) nurodoma, kad 5 dalyje nurodytu 
stebėsenos ir vertinimo laikotarpiu 
Komisija toliau vykdys dialogą pagal 
aktyvesnio bendradarbiavimo nuostatas ir 
stebės bei vertins padėtį atitinkamoje 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija atitinkamai lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai suteikia galimybę 
visapusiškai bendradarbiauti šiuo šešių 
mėnesių nuo pranešimo paskelbimo dienos 
stebėjimo ir vertinimo laikotarpiu.

5. Komisija atitinkamai lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai suteikia galimybę 
visapusiškai įsitraukti ir bendradarbiauti 
bet kuriuo metu šiuo šešių mėnesių nuo 
pranešimo paskelbimo dienos stebėjimo ir 
vertinimo laikotarpiu.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, inter alia, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų parengtus 
vertinimus, pastabas, sprendimus, 
rekomendacijas ir išvadas, taip pat 
susijusią informaciją iš kitų šaltinių, 
įskaitant atitinkamais atvejais skunde ar 
trečiųjų šalių pateiktus įrodymus. 
Rengdama išvadas Komisija įvertina visą 
susijusią informaciją.

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, inter alia, 
atitinkamų stebėsenos įstaigų parengtus 
vertinimus, pastabas, sprendimus, 
rekomendacijas ir išvadas, taip pat 
susijusią informaciją iš kitų šaltinių, 
įskaitant atitinkamais atvejais skunde ar 
trečiųjų šalių pateiktus įrodymus. 
Rengdama išvadas Komisija įvertina visą 
susijusią informaciją ir atsižvelgia į šalies 
padarytą pažangą įgyvendinant aktyvesnio 
bendradarbiavimo veiksmų gaires, kaip 
nurodyta 2a dalyje.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Per tris mėnesius nuo 5 dalyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos Komisija 
atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai 
šaliai pateikia nustatytų faktų ir išvadų 
ataskaitą. Lengvatomis besinaudojanti šalis 

7. Per tris mėnesius nuo 5 dalyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos ir 
pasikonsultavusi su 13a straipsnyje 
nurodytu patariamuoju organu, Komisija 
atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai 
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turi teisę pateikti savo pastabas apie 
ataskaitą. Pastaboms teikti nustatytas 
laikotarpis negali būti ilgesnis nei vienas 
mėnuo.

šaliai pateikia nustatytų faktų ir išvadų 
ataskaitą. Lengvatomis besinaudojanti šalis 
turi teisę pateikti savo pastabas apie 
ataskaitą. Pastaboms teikti nustatytas 
laikotarpis negali būti ilgesnis nei vienas 
mėnuo.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais negalima pagrįsti 
laikino lengvatų atšaukimo, ji priima 
įgyvendinimo aktą baigti laikino jų 
atšaukimo procedūrą, laikydamasi 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
remiantis 6 dalyje nurodyta informacija, 
laikinas lengvatų atšaukimas yra 
nepagrįstas, ji priima įgyvendinimo aktą 
baigti laikino jų atšaukimo procedūrą, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
lengvatines priemones suteiktos muitų 
tarifų lengvatos. Priimdama deleguotąjį 
aktą Komisija gali, kai tinkama, atsižvelgti 
į laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo 
socialinį ir ekonominį poveikį lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje.

10. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
lengvatines priemones suteiktos muitų 
tarifų lengvatos.

Pakeitimas 64
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Laikino lengvatų atšaukimo 
laikotarpiu Komisija tęsia dialogą su 
lengvatomis besinaudojančia šalimi, be 
kita ko, pagal 18a straipsnyje nurodytas 
nuostatas, siekdama, kad būtų pašalintos 
priežastys, dėl kurių taikomas 1 dalyje 
nurodytas lengvatų atšaukimas. Komisija 
reguliariai vertina lengvatų atšaukimo 
poveikį siekiant pašalinti pažeidimus ir 
konsultuojasi su 13a straipsnyje nurodytu 
patariamuoju organu.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Jei Komisija mano, kad yra 
pakankamai įrodymų, jog laikinas 
priemonių atšaukimas dėl 1 dalies a punkte 
nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, ir kad 
dėl išskirtinio pažeidimų sunkumo, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, 
reaguoti būtina greitai, ji pagal 3–15 dalis 
inicijuoja lakino priemonių atšaukimo 
procedūrą. Tačiau 4 dalies b punkte 
nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki 2 
mėnesių, o 8 dalyje nurodytas terminas 
sutrumpinamas iki 5 mėnesių.

16. Jei Komisija mano, kad yra 
pakankamai įrodymų, jog laikinas 
priemonių atšaukimas dėl 1 dalies a punkte 
nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, ir kad 
dėl išskirtinio pažeidimų sunkumo, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, 
reaguoti būtina greitai, ji pagal 3–15 dalis 
inicijuoja lakino priemonių atšaukimo 
procedūrą. Tačiau 4 dalies b punkte 
nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki 1 
mėnesio, o 8 dalyje nurodytas terminas 
sutrumpinamas iki 3 mėnesių.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip 2027 m. sausio 
1 d. ir po to kartą per trejus metus Europos 

Komisija ne vėliau kaip 2027 m. sausio 
1 d. ir po to kartą per dvejus metus 
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Parlamentui ir Tarybai pateikia sistemos 
poveikio ataskaitą, kurioje apžvelgiamas 
pastarųjų trejų metų laikotarpis ir visos 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės 
priemonės.

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
sistemos poveikio ataskaitą, kurioje 
apžvelgiamas pastarųjų dvejų metų 
laikotarpis ir visos 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos lengvatinės priemonės.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 pastraipos 1 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos 
statutas (1998 m.)

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 pastraipos 1 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 
pakto pirmasis fakultatyvinis protokolas 
(1966 m.)

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 pastraipos 1 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TDO konvencija dėl čiabuvių ir gentimis 
gyvenančių tautų (1989 m.)
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8.3.2022

VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios muitų tarifų 
lengvatų sistemos taikymo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 978/2012
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Nuomonės referentė: Anna-Michelle Asimakopoulou

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS) – viena iš pagrindinių ES prekybos priemonių, 
skirtų remti besivystančių šalių pastangoms skatinti tvarų vystymąsi, mažinti skurdą ir 
užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms.

Nuomonės referentė atkreipia dėmesį į tai, kad BLS, visų pirma, yra vystymosi priemonė ir 
kad bet kokie pasiūlymai išplėsti šiuo metu tik BLS+ lengvatomis besinaudojančioms šalims 
taikomas teigiamas paramos sąlygas, kaip dalį specialių skatinamųjų priemonių, prieštarautų 
šiam pagrindiniam principui. 

Veiksmų planai 

Pagal naująją bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą BLS+ lengvatomis besinaudojančios 
šalys kaip dalį savo privalomų įsipareigojimų užtikrinti atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 
jų veiksmingą įgyvendinimą turi kartu pateikti veiksmų planą. 

Veiksmų planai padės užtikrinti, kad atitinkamos konvencijos būtų įgyvendinamos laiku ir 
veiksmingai, o šiam procesui gali padėti trečiųjų suinteresuotųjų šalių patarimai. Tai bus 
įmanoma tik tada, jei baigti rengti veiksmų planai bus skelbiami viešai. 

Dėl to yra būtina įtraukti specialius reikalavimus dėl baigtų rengti veiksmų planų paskelbimo. 
Taip bus pagerintas jų vykdymo užtikrinimas ir galės būti prisidėta prie platesnių veiksmų, 
kuriais gerinamas stebėsenos ir vertinimo procedūrų, susijusių su specialiomis 
skatinamosiomis priemonėmis, suteikiamomis BLS+ lengvatomis besinaudojančioms šalims, 
skaidrumas. 

Greitojo reagavimo mechanizmas 
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Naujojoje BLS numatomas greitojo reagavimo mechanizmas, kuris gali būti aktyvuojamas 
ypač sunkių pažeidimų atvejais, kuomet reagavimas turi būti skubus. 

Šis mechanizmas pradedamas taikyti atsižvelgiant į tai, kad visas ankstesnes lengvatas pagal 
BLS galutinai pašalinti užtruko dvejus metus.

Atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes ir skubą, kuriomis turės būti naudojamas šis 
mechanizmas, dabartinis septynių mėnesių laikotarpis yra nepakankamai skubus, todėl jį 
reikėtų dar labiau sutrumpinti. 
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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bendrija nuo 1971 m. 
besivystančioms šalims teikia prekybos 
lengvatas, taikydama bendrąją lengvatų 
sistemą (toliau – BLS);

(1) Bendrija nuo 1971 m. 
besivystančioms šalims teikia prekybos 
lengvatas, taikydama bendrąją lengvatų 
sistemą (toliau – BLS), kuri yra viena iš 
pagrindinių Sąjungos prekybos 
priemonių;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šie tikslai tebėra aktualūs 
dabartinėmis pasaulinėmis aplinkybėmis ir 
atitinka neseniai paskelbtame Komisijos 
komunikate „Prekybos politikos peržiūra. 
Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos 
politika“16 išdėstytą analizę ir perspektyvą. 
Komunikate teigiama, kad Sąjungai 
„strategiškai naudinga remti didesnę 
besivystančių šalių integraciją į pasaulio 
ekonomiką“ ir ji „turi visapusiškai 
išnaudoti savo pranašumą, kurį lemia jos 
atvirumas ir jos bendros rinkos 
patrauklumas“, kad paremtų 
daugiašališkumą ir užtikrintų visuotinių 
vertybių laikymąsi. Kalbant konkrečiai 
apie BLS, komunikate pažymimas svarbus 
jos vaidmuo „skatinant pagarbą 
pagrindinėms žmogaus ir darbo teisėms“ ir 
nustatomas BLS tikslas „toliau didinti 
prekybos galimybes besivystančioms 
šalims, kad remiantis tarptautinėmis 

(6) šie tikslai tebėra aktualūs 
dabartinėmis pasaulinėmis aplinkybėmis ir 
atitinka neseniai paskelbtame Komisijos 
komunikate „Prekybos politikos peržiūra. 
Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos 
politika“16 išdėstytą analizę ir perspektyvą. 
Komunikate teigiama, kad Sąjungai 
„strategiškai naudinga remti didesnę 
besivystančių šalių integraciją į pasaulio 
ekonomiką“ ir ji „turi visapusiškai 
išnaudoti savo pranašumą, kurį lemia jos 
atvirumas ir jos bendros rinkos 
patrauklumas“, kad paremtų 
daugiašališkumą ir užtikrintų visuotinių 
vertybių laikymąsi. Kalbant konkrečiai 
apie BLS, komunikate pažymimas svarbus 
jos vaidmuo „skatinant pagarbą 
pagrindinėms žmogaus ir darbo teisėms“ ir 
nustatomas BLS tikslas „toliau didinti 
prekybos galimybes besivystančioms 
šalims, kad remiantis tarptautinėmis 
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vertybėmis ir principais būtų mažinamas 
skurdas ir kuriamos darbo vietos“. Be to, 
sistema turėtų padėti lengvatomis 
besinaudojančioms šalims atsigauti po 
COVID-19 poveikio ir tvariai atkurti savo 
ekonomiką, be kita ko, atsižvelgiant į 
tarptautinius žmogaus teisių, darbo, 
aplinkos apsaugos ir gero valdymo 
standartus. Turėtų būti užtikrintas BLS ir 
jos tikslų suderinamumas su lengvatomis 
besinaudojančioms šalims teikiama 
pagalba, laikantis Sąjungos politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo, 
kuris yra vienas iš pagrindinių Sąjungos 
pastangų didinti teigiamą vystomojo 
bendradarbiavimo poveikį ir 
veiksmingumą ramsčių17;

vertybėmis ir principais būtų mažinamas 
skurdas ir kuriamos darbo vietos“. Be to, 
sistema turėtų padėti lengvatomis 
besinaudojančioms šalims atsigauti po 
COVID-19 poveikio, didinti savo 
pajėgumų stiprinimą ir tvariai atkurti savo 
ekonomiką, be kita ko, atsižvelgiant į 
tarptautinius žmogaus teisių, darbo, 
aplinkos apsaugos ir gero valdymo 
standartus. Turėtų būti užtikrintas BLS ir 
jos tikslų suderinamumas su lengvatomis 
besinaudojančioms šalims teikiama 
pagalba, laikantis Sąjungos politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo, 
kuris yra vienas iš pagrindinių Sąjungos 
pastangų didinti teigiamą vystomojo 
bendradarbiavimo poveikį ir 
veiksmingumą ramsčių17. Reikėtų atidžiai 
stebėti nuolatinę ir tvarią pažangą 
ratifikuojant ir įgyvendinant pagrindines 
tarptautines konvencijas, o Sąjungos 
vystymosi finansavimo programavimas 
turėtų būti parengtas taip, kad būtų 
deramai atsižvelgiama į šį tikslą. Tokia 
parama pirmiausia turėtų būti skiriama 
toms šalims, kurios naudojasi 
specialiomis priemonėmis, atsižvelgiant į 
jų ekonominį pažeidžiamumą. Be to, 
KVTBP „Globali Europa“ turėtų padėti 
BLS sistema besinaudojančioms šalims 
griežtinti žmogaus teisių ir aplinkosaugos 
standartus laikantis įsipareigojimų, 
įtvirtintų JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose;

_________________ _________________
16 COM(2021)66 final, 2021 m. vasario 
18 d.

16 COM(2021)66 final, 2021 m. vasario 
18 d.

17 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnyje dėl politikos 
suderinamumo vystymosi labui teigiama: 
„Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo 
vystymosi labui tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali 
turėti įtakos besivystančioms šalims.“

17 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnyje dėl politikos 
suderinamumo vystymosi labui teigiama: 
„Sąjunga atsižvelgia į bendradarbiavimo 
vystymosi labui tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali 
turėti įtakos besivystančioms šalims.“

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) standartinė BLS priemonė turėtų 
būti taikoma visoms besivystančioms 
šalims, kurios turi bendrą vystymosi 
reikmę ir ekonomikos vystymosi požiūriu 
yra panašiame etape. Terminas 
„besivystanti šalis“ PPO lygmeniu nėra 
apibrėžtas, todėl lengvatas teikiančios šalys 
gali savo nuožiūra nustatyti BLS 
reikalavimus atitinkančių besivystančių 
šalių sąrašą. Šalys, kurios sėkmingai baigė 
perėjimą nuo centralizuotos prie rinkos 
ekonomikos ir šiuo metu yra galingos 
ekonomikos, užimančios tvirtą poziciją 
tarptautinėje prekyboje, kaip antai Kinija, 
Honkongas, Makao ir Rusija, pagal BLS 
neturėtų būti laikomos besivystančiomis 
šalimis ir todėl turėtų būti išbrauktos iš 
reikalavimus atitinkančių šalių sąrašo. 
Šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria prie 
didelių pajamų arba didesnių vidutinių 
pajamų šalių, vienam gyventojui tenkančių 
pajamų lygis leidžia joms pasiekti 
aukštesnį diversifikacijos lygį 
nesinaudojant sistemos muitų tarifų 
lengvatomis. Jų ekonominio išsivystymo 
etapas kitas, todėl jų vystymosi, prekybos 
ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip 
mažesnių pajamų ar labiau pažeidžiamų 
besivystančių šalių. Siekiant išvengti 
nepagrįstos diskriminacijos, joms turi būti 
taikomos kitokios sąlygos; todėl 
standartinė BLS sistema joms netaikoma. 
Be to, jeigu pagal sistemą taikomomis 
muitų tarifų lengvatomis naudosis didelių 
pajamų arba didesnių vidutinių pajamų 
šalys, gali didėti konkurencinis spaudimas 
eksportui iš ne tokių turtingų, labiau 
pažeidžiamų šalių, todėl toms labiau 
pažeidžiamoms besivystančioms šalims 
gali tekti nepagrįsta našta. Taikant 
standartinę BLS priemonę turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad vystymosi, 
prekybos ir finansinės reikmės gali keistis, 
tad turėtų būti užtikrinta galimybė 

(9) standartinė BLS priemonė turėtų 
būti taikoma visoms besivystančioms 
šalims, kurios turi bendrą vystymosi 
reikmę ir ekonomikos vystymosi požiūriu 
yra panašiame etape ir kurios įsipareigojo 
pasirašyti bei ratifikuoti VI priede 
išvardytas tarptautines konvencijas. 
Šalims turėtų būti suteiktas penkerių metų 
pereinamasis laikotarpis nuo sprendimo 
laikytis ratifikavimo reikalavimų 
įsigaliojimo dienos. Terminas 
„besivystanti šalis“ PPO lygmeniu nėra 
apibrėžtas, todėl lengvatas teikiančios šalys 
gali savo nuožiūra nustatyti BLS 
reikalavimus atitinkančių besivystančių 
šalių sąrašą. Šalys, kurios sėkmingai baigė 
perėjimą nuo centralizuotos prie rinkos 
ekonomikos ir šiuo metu yra galingos 
ekonomikos, užimančios tvirtą poziciją 
tarptautinėje prekyboje, kaip antai Kinija, 
Honkongas, Makao ir Rusija, pagal BLS 
neturėtų būti laikomos besivystančiomis 
šalimis ir todėl turėtų būti išbrauktos iš 
reikalavimus atitinkančių šalių sąrašo. 
Šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria prie 
didelių pajamų arba didesnių vidutinių 
pajamų šalių, vienam gyventojui tenkančių 
pajamų lygis leidžia joms pasiekti 
aukštesnį diversifikacijos lygį 
nesinaudojant sistemos muitų tarifų 
lengvatomis. Jų ekonominio išsivystymo 
etapas kitas, todėl jų vystymosi, prekybos 
ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip 
mažesnių pajamų ar labiau pažeidžiamų 
besivystančių šalių. Siekiant išvengti 
nepagrįstos diskriminacijos, joms turi būti 
taikomos kitokios sąlygos; todėl 
standartinė BLS sistema joms netaikoma. 
Be to, jeigu pagal sistemą taikomomis 
muitų tarifų lengvatomis naudosis didelių 
pajamų arba didesnių vidutinių pajamų 
šalys, gali didėti konkurencinis spaudimas 
eksportui iš ne tokių turtingų, labiau 
pažeidžiamų šalių, todėl toms labiau 
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priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies 
padėtis;

pažeidžiamoms besivystančioms šalims 
gali tekti nepagrįsta našta. Taikant 
standartinę BLS priemonę turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad vystymosi, 
prekybos ir finansinės reikmės gali keistis, 
tad turėtų būti užtikrinta galimybė 
priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies 
padėtis;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė (BLS+) yra 
pagrįsta bendra darnaus vystymosi 
koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse 
konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 
1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro 
deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 
1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo 
principų ir teisių, 2000 m. JT 
tūkstantmečio deklaracijoje, 2002 m. 
Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus 
vystymosi, 2019 m. TDO šimtmečio 
deklaracijoje dėl darbo ateities, 2015 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus 
vystymosi klausimais baigiamajame 
dokumente „Keiskime mūsų pasaulį. 
Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 
m.“, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. 
Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
teikiamos papildomos muitų tarifų 
lengvatos turėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurios dėl 
diversifikacijos stokos yra ekonomiškai 
pažeidžiamos, yra ratifikavusios 
pagrindinių žmogaus ir darbo teisių, 
klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo tarptautines konvencijas ir 

(11) speciali darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamoji priemonė (BLS+) yra 
pagrįsta bendra darnaus vystymosi 
koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse 
konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 
1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro 
deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 
1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo 
principų ir teisių, 2000 m. JT 
tūkstantmečio deklaracijoje, 2002 m. 
Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus 
vystymosi, 2019 m. TDO šimtmečio 
deklaracijoje dėl darbo ateities, 2015 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus 
vystymosi klausimais baigiamajame 
dokumente „Keiskime mūsų pasaulį. 
Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 
m.“, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose ir Paryžiaus 
susitarime, priimtame pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją. 
Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
teikiamos papildomos muitų tarifų 
lengvatos turėtų būti taikomos toms 
besivystančioms šalims, kurios dėl 
diversifikacijos stokos yra ekonomiškai 
pažeidžiamos, yra ratifikavusios ir 
pradėjusios įgyvendinti pagrindines 
žmogaus ir darbo teisių, klimato ir aplinkos 
apsaugos ir gero valdymo tarptautines 
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įsipareigoja užtikrinti veiksmingą jų 
įgyvendinimą. Speciali darnaus vystymosi 
ir gero valdymo skatinamoji priemonė 
turėtų padėti šioms šalims prisiimti 
papildomą atsakomybę, kuri joms tenka dėl 
šių konvencijų ratifikavimo ir veiksmingo 
įgyvendinimo. Su BLS susijusių 
konvencijų sąrašas turėtų būti atnaujintas 
siekiant geriau atspindėti pagrindinių 
tarptautinių priemonių ir standartų raidą ir 
laikytis iniciatyvaus požiūrio į darnų 
vystymąsi, kad būtų įgyvendinti darnaus 
vystymosi tikslai ir Darbotvarkė iki 2030 
m.18 Šiuo tikslu įtraukiamos šios 
konvencijos: Paryžiaus susitarimas dėl 
klimato kaitos (2015 m.), kuriuo 
pakeičiamas Kioto protokolas; Neįgaliųjų 
teisių konvencija (NTK); Vaiko teisių 
konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose (OP-CRC-AC); TDO 
konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; 
TDO konvencija Nr. 144 dėl trišalių 
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms 
įgyvendinti ir JT konvencija prieš 
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą;

konvencijas ir įsipareigoja siekti 
veiksmingo jų įgyvendinimo, be kita ko, 
vykdant viešą, plataus užmojo ir per 
nustatytą laiką įvykdytiną veiksmų planą, 
patvirtintą pagal šį reglamentą. Speciali 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamoji priemonė turėtų padėti šioms 
šalims prisiimti papildomą atsakomybę, 
kuri joms tenka dėl šių konvencijų 
ratifikavimo ir veiksmingo įgyvendinimo. 
Su BLS susijusių konvencijų sąrašas turėtų 
būti atnaujintas siekiant geriau atspindėti 
pagrindinių tarptautinių priemonių ir 
standartų raidą ir laikytis iniciatyvaus 
požiūrio į darnų vystymąsi, kad būtų 
įgyvendinti darnaus vystymosi tikslai ir 
Darbotvarkė iki 2030 m.18 Šiuo tikslu 
įtraukiamos šios konvencijos: Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos (2015 m.), 
kuriuo pakeičiamas Kioto protokolas; 
Neįgaliųjų teisių konvencija (NTK); Vaiko 
teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas 
dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose 
konfliktuose (OP-CRC-AC); TDO 
konvencija Nr. 81 dėl darbo inspekcijos; 
TDO konvencija Nr. 144 dėl trišalių 
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms 
įgyvendinti; JT konvencija prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą; Tarptautinio 
baudžiamojo teismo Romos statutas; 
Neprivalomos atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
gairės ir JT deklaracija dėl čiabuvių tautų 
teisių (UNDRIP), taip pat jos laisvo, 
išankstinio ir informacija grindžiamo 
sutikimo principai;

_________________ _________________
18 Jungtinių Tautų Organizacija (2015 m.). 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija „Keiskime 
mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m.“ (A/RES/70/1), 
paskelbta 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

18 Jungtinių Tautų Organizacija (2015 m.). 
2015 m. rugsėjo 25 d. Generalinės 
Asamblėjos priimta rezoliucija „Keiskime 
mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 m.“ (A/RES/70/1), 
paskelbta 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) prašymas dėl specialios 
skatinamosios priemonės turėtų apimti 
viešai skelbiamą veiksmų planą, kuriame 
būtų pateiktas į prioritetus orientuotas 
priemonių, kurių reikia imtis, nes 
laikoma, kad jos yra būtinos siekiant 
veiksmingai įgyvendinti tarptautines 
konvencijas, sąrašas. Tame veiksmų plane 
taip pat turėtų būti nustatyti terminai ir 
atitinkamos lengvatomis besinaudojančios 
šalies įstaigos, atsakingos už jo 
įgyvendinimą. Stebėsenos procesas turėtų 
būti grindžiamas pažanga, padaryta 
įgyvendinant veiksmų planą, ir vertinant 
laikiną lengvatų atšaukimą pagal sistemą 
turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad 
veiksmų planas nebuvo veiksmingai 
įgyvendintas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) su pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais turėtų būti 
konsultuojamasi visais stebėsenos ciklo 
etapais ir turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į jų pateiktą informaciją. 
Šiuo tikslu turėtų būti įsteigtas iš šių 
organizacijų atstovų ir suinteresuotųjų 
subjektų sudarytas patariamasis organas, 
kuris padėtų Komisijai peržiūrėti, stebėti 
ir vertinti lengvatomis besinaudojančių 
šalių padarytą pažangą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento



PE703.100v02-00 130/156 RR\1256203LT.docx

LT

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) muitų tarifų lengvatų įgyvendinimo 
ir, kai taikoma, atšaukimo stebėsenos 
tikslais būtinos atitinkamų stebėsenos 
įstaigų ataskaitos. Tačiau tokios ataskaitos 
gali būti papildytos kita Komisijos turima 
informacija, įskaitant informaciją, gautą 
pagal dvišales ar daugiašales techninės 
pagalbos programas ir iš kitų informacijos 
šaltinių, jei jie yra tikslūs ir patikimi. Tai 
galėtų būti informacija iš Europos 
Parlamento ir Tarybos, vyriausybių, 
tarptautinių organizacijų, pilietinės 
visuomenės, socialinių partnerių arba per 
vieną bendrą prieigą gautų skundų, jei jie 
atitinka atitinkamus reikalavimus. 
Stebėsenos proceso metu nustatyti 
trūkumai gali būti tikslingiau įtraukiami į 
būsimą Komisijos paramos vystymuisi 
programavimą;

(17) muitų tarifų lengvatų įgyvendinimo 
ir, kai taikoma, atšaukimo stebėsenos 
tikslais būtinos atitinkamų stebėsenos 
įstaigų ataskaitos. Tačiau tokios ataskaitos 
gali būti papildytos kita Komisijos turima 
informacija, įskaitant informaciją, gautą 
pagal dvišales ar daugiašales techninės 
pagalbos programas ir iš kitų informacijos 
šaltinių, jei jie yra tikslūs ir patikimi. Tai 
galėtų būti informacija iš Europos 
Parlamento ir Tarybos, vyriausybių, 
tarptautinių organizacijų, pilietinės 
visuomenės, žmogaus teisių organizacijų, 
socialinių partnerių arba per vieną bendrą 
prieigą gautų skundų, jei jie atitinka 
atitinkamus reikalavimus. Stebėsenos 
proceso metu nustatyti trūkumai gali būti 
tikslingiau įtraukiami į būsimą Komisijos 
paramos vystymuisi programavimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 2020 m. liepos mėn. Komisija 
paskyrė už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną, kuriam pavesta užtikrinti 
prekybos taisyklių vykdymą. 
Atsižvelgdama į tai, 2020 m. 
lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti 
naują skundų nagrinėjimo mechanizmą – 
vieną bendrą prieigą, kuriuo siekiama 
sustiprinti prekybos įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą. Per 
vieną bendrą prieigą Komisija gauna 
skundų įvairiais su prekybos politika 
susijusiais klausimais, įskaitant BLS 
įsipareigojimų pažeidimus. Tokia nauja 
skundų nagrinėjimo sistema turėtų būti 
integruota į šio reglamento sistemą;

(18) 2020 m. liepos mėn. Komisija 
paskyrė už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną, kuriam pavesta užtikrinti 
prekybos taisyklių vykdymą. 
Atsižvelgdama į tai, 2020 m. 
lapkričio mėn. Komisija pradėjo taikyti 
naują skundų nagrinėjimo mechanizmą – 
vieną bendrą prieigą, kuriuo siekiama 
sustiprinti prekybos įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimą ir įgyvendinimą. Per 
vieną bendrą prieigą Komisija gauna 
skundų įvairiais su prekybos politika 
susijusiais klausimais, įskaitant BLS 
įsipareigojimų pažeidimus. Tokia nauja 
skundų nagrinėjimo sistema turėtų būti 
integruota į šio reglamento sistemą ir 
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turėtų būti prieinama pilietinės 
visuomenės organizacijoms;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant poreikio užtikrinti geresnę 
atranką, didesnę darną ir skaidrumą bei 
didesnio darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinimo taikant vienašališką 
prekybos lengvatų sistemą pusiausvyros, 
pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl 
šio reglamento priedų dalinio keitimo ir 
laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo, jei 
sunkiai ir sistemingai pažeidžiami 
principai, nustatyti atitinkamose 
konvencijose dėl žmogaus teisių, darbo 
teisių, klimato ir aplinkos apsaugos ir gero 
valdymo, taip pat dėl kitų atitinkamų šiame 
reglamente nustatytų priežasčių, ir nustatyti 
procedūrines taisykles, susijusias su 
paraiškų dėl muitų tarifų lengvatų pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę teikimu, 
tyrimais dėl laikino muitų tarifų lengvatų 
atšaukimo ir apsaugos priemonių 
nustatymo, kad būtų nustatytos vienodos ir 
išsamios techninės priemonės. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais21. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 

(29) siekiant poreikio užtikrinti geresnę 
atranką, didesnę darną ir skaidrumą bei 
didesnio darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinimo taikant vienašališką 
prekybos lengvatų sistemą pusiausvyros, 
pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl 
šio reglamento priedų dalinio keitimo ir 
laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo, jei 
pažeidžiami principai, nustatyti 
atitinkamose konvencijose dėl žmogaus 
teisių, darbo teisių, klimato ir aplinkos 
apsaugos ir gero valdymo, taip pat dėl kitų 
atitinkamų šiame reglamente nustatytų 
priežasčių, ir nustatyti procedūrines 
taisykles, susijusias su paraiškų dėl muitų 
tarifų lengvatų pagal specialią darnaus 
vystymosi ir gero valdymo skatinamąją 
priemonę teikimu, tyrimais dėl laikino 
muitų tarifų lengvatų atšaukimo ir 
apsaugos priemonių nustatymo, kad būtų 
nustatytos vienodos ir išsamios techninės 
priemonės. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais21. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 



PE703.100v02-00 132/156 RR\1256203LT.docx

LT

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose. Siekiant ekonominės 
veiklos vykdytojams sukurti stabilų 
pagrindą, pagal SESV 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
taikant skubos procedūrą priimti aktą, 
kuriuo panaikinamas sprendimas laikinai 
atšaukti muitų tarifų lengvatas, jeigu 
priežasčių, kuriomis buvo grindžiamas 
laikinas atšaukimas, nebelieka prieš 
pradedant taikyti sprendimą laikinai 
atšaukti tas lengvatas. Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais dėl 
priežasčių, susijusių su visuotine sanitarine 
ekstremaliąja situacija ar kitomis 
išskirtinėmis aplinkybėmis, atidedama 
akto, kuriuo nustatomas laikinas lengvatų 
atšaukimas, taikymo pradžios data arba 
keičiama jo taikymo sritis;

parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Siekiant 
ekonominės veiklos vykdytojams sukurti 
stabilų pagrindą, pagal SESV 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
taikant skubos procedūrą priimti aktą, 
kuriuo panaikinamas sprendimas laikinai 
atšaukti muitų tarifų lengvatas, jeigu 
priežasčių, kuriomis buvo grindžiamas 
laikinas atšaukimas, nebelieka prieš 
pradedant taikyti sprendimą laikinai 
atšaukti tas lengvatas. Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais dėl 
priežasčių, susijusių su visuotine sanitarine 
ekstremaliąja situacija ar kitomis 
išskirtinėmis aplinkybėmis, atidedama 
akto, kuriuo nustatomas laikinas lengvatų 
atšaukimas, taikymo pradžios data arba 
keičiama jo taikymo sritis;

_________________ _________________
21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) veiksmų planas – į prioritetus 
orientuotas priemonių, įskaitant 
teisėkūros priemones, kurias, kaip 
manoma, lengvatomis besinaudojanti 
šalis turi priimti, ir veiksmus, kurių jai 
reikia imtis, siekiant veiksmingai 
įgyvendinti VI priede nurodytas 
pagrindines tarptautines konvencijas, 
sąrašas; 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b) aktyvesnis dalyvavimas – dialogas, 
kuriuo siekiama šalims, 
besinaudojančioms 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis priemonėmis, sudaryti 
palankesnes sąlygas ir suteikti paskatų 
veiksmingai įgyvendinti konvencijas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c) klausimų sąrašas – stebėsenos 
institucijų nustatytų tikslų siekiant 
veiksmingai įgyvendinti pagrindines 
tarptautines konvencijas, susijusias su 
BLS+ priemone, ir bet kokios trečiųjų 
šalių, įskaitant pilietinę visuomenę, 
žmogaus teisių gynėjus ir profesines 
sąjungas, pateiktos informacijos sąrašas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) skundas – per vieną bendrą prieigą 
Komisijai pateiktas skundas;

12) skundas – skundas, kurį per vieną 
bendrą prieigą Komisijai pateikia 
trečiosios šalys, įskaitant Sąjungoje arba 
lengvatomis besinaudojančiose šalyse, 
kurioms taikomos 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos sistemos, įsisteigusius 
suinteresuotuosius subjektus arba 
pilietinės visuomenės organizacijas, ir 
kuris yra susijęs su 9 ir 19 straipsniuose 
nurodytomis sąlygomis bei priežastimis;

Pagrindimas

Trečiųjų šalių suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis vienos bendros prieigos principu veikiančiu skundų nagrinėjimo 
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mechanizmu, nes šiuo metu jie to daryti negali.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) yra pakankamas pagrindas 
manyti, kad egzistuoja 19 straipsnio 1 
dalies a, b, c, d ir e punktuose nustatytų 
sąlygų trūkumų ir pažeidimų;

Pagrindimas

Norint veiksmingai skatinti socialinius ir aplinkos standartus pasitelkiant prekybą, būtina 
pasinaudoti su standartiniu BLS režimu susijusiomis sąlygomis.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ji nepasirašė ir neratifikavo VI 
priede išvardytų konvencijų per penkerius 
metus nuo lengvatų taikymo pradžios;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sąjungos vystymosi finansavimo 
programomis remiamos šalys, kurioms 
taikoma šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
standartinė priemonė, siekiant ratifikuoti 
ir įgyvendinti VI priede išvardytas 
konvencijas.
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Pagrindimas

Į techninės ir finansinės paramos projektus, vykdomus pagal priemonę KVTBP „Globali 
Europa“, turėtų būti įtrauktos griežtesnės socialinės ir aplinkosaugos sąlygos siekiant 
naudotis lengvatinės prekybos lengvatomis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Stebėsenos proceso metu Komisija 
reguliariai konsultuojasi su 13a 
straipsnyje nurodytu patariamuoju 
organu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies bbb punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ratifikavo visas VI priede 
išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, nenustatė rimtų pažeidimų 
veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;

b) ratifikavo visas VI priede 
išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijų, žmogaus teisių gynėjų ir 
profesinių sąjungų pateiktą informaciją, 
nenustatė pažeidimų veiksmingai 
įgyvendinant tas konvencijas;

Pagrindimas

Stebėsenos procesas, susijęs su veiksmingu konvencijų įgyvendinimu, turėtų būti vykdomas 
aktyviau dalyvaujant pilietinei visuomenei, žmogaus teisių gynėjams ir profesinėms 
sąjungoms.

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies bbb punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ratifikavo visas VI priede 
išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, nenustatė rimtų pažeidimų 
veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;

b) ratifikavo ir įgyvendina visas VI 
priede išvardytas konvencijas (toliau – 
atitinkamos konvencijos) ir Komisija, 
remdamasi turima informacija, visų pirma 
naujausiomis turimomis stebėsenos įstaigų 
pagal tas konvencijas parengtomis 
išvadomis, nenustatė rimtų pažeidimų 
veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) priėmė nacionalinį veiksmų planą, 
skirtą JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniams principams įgyvendinti, 
vadovaudamasi JT darbo grupės verslo ir 
žmogaus teisių klausimais parengtomis 
nacionalinių veiksmų planų gairėmis;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d)  teisiškai įsipareigoja užtikrinti 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir jų 
veiksmingą įgyvendinimą kartu 
pateikdama atitinkamų konvencijų 
veiksmingo įgyvendinimo veiksmų planą;

d) teisiškai įsipareigoja užtikrinti 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir jų 
veiksmingą įgyvendinimą kartu 
pateikdama veiksmų planą kiekvienam 
išvardytam tikslui; veiksmų plane 
nurodomas tvarkaraštis, lyginamieji 
kriterijai ir nustatoma atitinkama 
institucija ar struktūra, atsakinga už jo 
įgyvendinimą bei priežiūrą;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Veiksmų planas, nurodytas 
d punkte, turi būti paskelbtas viešai po to, 
kai dėl jo bendrai susitaria Sąjunga ir 
BLS lengvatomis besinaudojanti šalis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Programuojant Sąjungos vystymosi 
finansavimą pirmenybė teikiama šalių, 
kurios naudojasi 9 straipsnyje nurodyta 
specialia priemone, rėmimui siekiant 
ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti VI 
priede išvardytas konvencijas.

Pagrindimas

Į techninės ir finansinės paramos projektus, vykdomus pagal priemonę KVTBP „Globali 
Europa“, turėtų būti įtrauktos griežtesnės socialinės ir aplinkosaugos sąlygos siekiant 
naudotis lengvatinės prekybos lengvatomis. Atsižvelgiant į šių šalių pažeidžiamumą ir 
nepakankamą ekonomikos įvairinimą, skiriant ES vystymosi finansavimą pirmenybė turėtų 
būti teikiama paramai šalims, kurios naudojasi specialia priemone.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji šalis Komisijai savo 
prašymą pateikia raštu. Prašyme 
pateikiama išsami informacija apie 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 

2. Prašančioji šalis Komisijai savo 
prašymą pateikia raštu. Prašyme 
pateikiama išsami informacija apie 
atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir 
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nurodomi teisiškai privalomi 
įsipareigojimai, minimi 9 straipsnio d, e ir f 
punktuose.

įgyvendinimą ir nurodomi teisiškai 
privalomi įsipareigojimai, minimi 9 
straipsnio d, e ir f punktuose.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į veiksmų planus ir Komisijos bei 
Europos išorės veiksmų tarnybos 
rekomendacijas dėl prioritetinių 
įgyvendinimo veiksmų atsižvelgiama 
programuojant Sąjungos vystymosi 
finansavimą, kad būtų remiamos BLS+ 
lengvatomis besinaudojančios šalys, 
siekiančios įgyvendinti savo 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Patariamasis organas

Patariamasis organas, sudarytas iš 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
suinteresuotųjų subjektų atstovų iš 
Sąjungos ir BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių, padeda Komisijai 
peržiūrėti, stebėti ir vertinti 9 straipsnio d, 
e ir f punktuose nurodytus privalomus 
įsipareigojimus per visą stebėsenos ciklą.

Pagrindimas

Siekiant pasinaudoti stebėsenos procesu, Komisijai, kai ji vykdo stebėsenos funkciją, turėtų 
padėti nuolatinis patariamasis organas, sudarytas iš pilietinės visuomenės organizacijų ir 
suinteresuotųjų subjektų atstovų iš ES ir BLS+ lengvatomis besinaudojančių šalių.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip 2027 m. 
sausio 1 d. ir po to kartą per trejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo 
pareigų pagal tas konvencijas laikymosi ir 
jų veiksmingo įgyvendinimo padėties 
ataskaitą.

1. Komisija ne vėliau kaip 2026 m. 
sausio 1 d. ir po to kartą per dvejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
atitinkamų konvencijų ratifikavimo 
padėties, BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo 
pareigų pagal tas konvencijas laikymosi ir 
jų veiksmingo įgyvendinimo padėties 
ataskaitą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia iš 
bet kokio šaltinio gauta informacija, kurią 
Komisija laiko tinkama.

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia iš 
bet kokio šaltinio gauta informacija, kurią 
Komisija laiko tinkama, visų pirma 
bendradarbiaujant su pilietinės 
visuomenės organizacijomis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama išvadas dėl veiksmingo 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija ir, kai tinkama, Europos išorės 
veiksmų tarnyba įvertina atitinkamų 
stebėsenos įstaigų išvadas ir 
rekomendacijas, taip pat, nedarant poveikio 
kitiems šaltiniams, informaciją, kurią 
pateikia Europos Parlamentas arba Taryba, 
taip pat trečiosios šalys, įskaitant 

3. Rengdama išvadas dėl veiksmingo 
atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, 
Komisija ir, kai tinkama, Europos išorės 
veiksmų tarnyba įvertina atitinkamų 
stebėsenos įstaigų išvadas ir 
rekomendacijas, taip pat, nedarant poveikio 
kitiems šaltiniams, informaciją, kurią 
pateikia Europos Parlamentas arba Taryba, 
taip pat trečiosios šalys, įskaitant 
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vyriausybes ir tarptautines organizacijas, 
pilietinės visuomenės subjektus ir, 
socialinius partnerius.

vyriausybes ir tarptautines organizacijas, 
pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių 
organizacijas bei socialinius partnerius.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, įskaitant skunde 
pateiktus įrodymus, Komisija turi pagrįstą 
abejonę dėl to, ar tam tikra BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi 
savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
arba dėl to, ar BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nėra pareiškusi išlygos, 
draudžiamos pagal bet kurią iš tų 
konvencijų arba nesuderinamos su tos 
konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte, ji, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo 
procedūrą. Komisija praneša apie tai 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje 
nurodytos ataskaitos išvadomis arba 
turimais įrodymais, įskaitant skunde 
pateiktus įrodymus, Komisija turi pagrįstą 
abejonę dėl to, ar tam tikra BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi 
savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, 
nurodytų 9 straipsnio d, e ir f punktuose, 
įskaitant įsipareigojimus dėl veiksmų 
plano įgyvendinimo, arba dėl to, ar BLS+ 
lengvatomis besinaudojanti šalis nėra 
pareiškusi išlygos, draudžiamos pagal bet 
kurią iš tų konvencijų arba nesuderinamos 
su tos konvencijos objektu ir tikslu, kaip 
nustatyta 9 straipsnio c punkte, ji, 
taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą, priima 
įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal 
specialią darnaus vystymosi ir gero 
valdymo skatinamąją priemonę suteiktų 
muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo 
procedūrą. Komisija praneša apie tai 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Vertindama, ar BLS+ lengvatomis 
besinaudojanti šalis nesilaiko 9 straipsnio 
d punkte nurodytų privalomų 
įsipareigojimų, Komisija visų pirma 
atsižvelgs į tai, ar atitinkami stebėsenos 
organai, sutarčių mechanizmai ir 
priežiūros mechanizmai nustatė galimų 
pažeidimų veiksmingai įgyvendinant 
atitinkamas VI priede nurodytas 
konvencijas, remiantis nustatytais 
rodikliais, pagal kuriuos pranešama apie 
pažangą. 
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija praneša Europos 
Parlamentui, Tarybai ir 13a straipsnyje 
nurodytam patariamajam organui apie 
gautus skundus. Komisija praneša skundo 
pateikėjui, Europos Parlamentui, Tarybai 
ir 13a straipsnyje nurodytam 
patariamajam organui, jeigu ji 
nusprendžia, kad skunde pateikta 
nepakankamai įrodymų, susijusių su 
šiame straipsnyje nurodytais rodikliais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, įskaitant, 
inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas. Rengdama 
išvadas Komisija įvertina visą susijusią 
informaciją.

6. Komisija stengiasi gauti visą 
informaciją, kurią laiko būtina, įskaitant, 
inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų 
išvadas ir rekomendacijas. Rengdama 
išvadas Komisija įvertina visą susijusią 
informaciją, įskaitant iš pilietinės 
visuomenės organizacijų, žmogaus teisių 
gynėjų ir socialinių partnerių gautą 
informaciją.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 

9. Jeigu Komisija, remdamasi 
bendradarbiavimo ir dalyvavimo 
rezultatais bei šio straipsnio 5 ir 6 dalyse 
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nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytą specialią darnaus vystymosi ir 
gero valdymo skatinamąją priemonę 
suteiktos muitų tarifų lengvatos. 
Priimdama deleguotąjį aktą Komisija 
prireikus gali atsižvelgti į laikino muitų 
tarifų lengvatų atšaukimo socialinį ir 
ekonominį poveikį lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje.

nurodytais nustatytais faktais ir 
pasikonsultavusi su 13a straipsnyje 
nurodytu patariamuoju organu, mano, 
kad galima pateisinti laikiną atšaukimą dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių, 
jai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus I ir II 
priedams iš dalies pakeisti, kad būtų 
laikinai atšauktos pagal 1 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytą specialią 
darnaus vystymosi ir gero valdymo 
skatinamąją priemonę suteiktos muitų 
tarifų lengvatos. Komisija aiškiai ir viešai 
nurodo lengvatų atšaukimo priežastis ir 
nustato aiškius lyginamuosius kriterijus, 
kuriuos lengvatomis besinaudojanti šalis 
turėtų atitikti, kad lengvatos vėl būtų 
nustatytos. Priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija prireikus gali atsižvelgti į laikino 
muitų tarifų lengvatų atšaukimo poveikį 
žmogaus teisėms bei socialinį ir ekonominį 
poveikį lengvatomis besinaudojančioje 
šalyje, įskaitant poveikį moterų užimtumui 
ir įgalėjimui, ir atitinkamai apsvarstyti 
galimybę iš dalies atšaukti lengvatas, kad 
būtų kuo labiau sumažintas neigiamas 
socialinis ir ekonominis poveikis BLS+ 
lengvatomis besinaudojančios šalies 
gyventojams ir kuo labiau padidinta įtaka 
jos vyriausybei.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Laikino lengvatų atšaukimo 
laikotarpiu Komisija tęsia dialogą su 
lengvatomis besinaudojančia šalimi, be 
kita ko, pagal 18a straipsnio nuostatas, 
siekdama, kad būtų pašalintos priežastys, 
dėl kurių taikomas šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas lengvatų atšaukimas. Komisija 
reguliariai vertina lengvatų atšaukimo 
poveikį pažeidimų ištaisymui, be kita ko, 
14 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje. 
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Komisija reguliariai konsultuojasi su 13a 
straipsnyje nurodytu patariamuoju 
organu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir, jei taikytina, Europos 
išorės veiksmų tarnyba užtikrina, kad 
šalys, kurioms taikoma šio straipsnio 1 
dalyje nurodyta speciali priemonė, 
ratifikuotų VI priede išvardytas 
konvencijas ir planuotų veiksmingą jų 
įgyvendinimą.
Programuojant Sąjungos vystymosi 
finansavimą pirmenybė teikiama paramai 
šalims, besinaudojančioms šio straipsnio 
1 dalyje nurodyta specialia priemone, 
siekiant ratifikuoti ir veiksmingai 
įgyvendinti VI priede išvardytas 
konvencijas.

Pagrindimas

Į techninės ir finansinės paramos projektus, vykdomus pagal priemonę KVTBP „Globali 
Europa“, turėtų būti įtrauktos griežtesnės socialinės ir aplinkosaugos sąlygos siekiant 
naudotis lengvatinės prekybos lengvatomis. Atsižvelgiant į mažiausiai išsivysčiusių šalių 
statusą, skiriant ES vystymosi finansavimą pirmenybė turėtų būti teikiama paramai šalims, 
besinaudojančioms specialia priemone.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikino lengvatų atšaukimo nuostatos, 
bendros visoms priemonėms

Aktyvesnio dalyvavimo ir laikino lengvatų 
atšaukimo nuostatos, bendros visoms 
priemonėms
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Pagal bendradarbiavimo, 
partnerystės ar asociacijos susitarimą, 
kurį Sąjunga yra sudariusi su lengvatomis 
besinaudojančia šalimi, kasmet, 
konsultuojantis su Europos Parlamentu, 
atliekama bendra pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytas lengvatines priemones 
nustatyto šalies statuso peržiūra. Tuo 
tikslu Komisija ir, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnyba bei lengvatomis 
besinaudojanti šalis peržiūri klausimus, 
susijusius su 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis sąlygomis, įskaitant 
susijusius su visais Komisijos gautais 
skundais. Komisija, kai tinkama, Europos 
išorės veiksmų tarnyba ir lengvatomis 
besinaudojanti šalis taip pat peržiūri VI 
priede išvardytų konvencijų ratifikavimo 
padėtį, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies 
c punkte, ir pažangą, padarytą siekiant 
ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti VI 
priede išvardytas konvencijas, kaip 
nurodyta 17 straipsnio 1a dalyje.

Pagrindimas

Visos lengvatinės prekybos priemonės siejamos su veiksmingu VI priede išvardytose 
konvencijose nustatytų socialinių, aplinkosaugos ir gero valdymo standartų įgyvendinimu. 
Todėl visai BLS sistemai taikomas oficialus stebėsenos mechanizmas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
lengvatinės priemonės gali būti laikinai 
atšauktos visiems arba tam tikriems 
lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės 

1. 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
lengvatinės priemonės gali būti laikinai, 
visiškai arba iš dalies atšauktos visiems 
arba tam tikriems lengvatomis 
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produktams dėl bet kurios iš šių priežasčių: besinaudojančios šalies kilmės produktams 
ar visiems arba keliems jos ekonomikos 
sektoriams dėl bet kurios iš šių priežasčių:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad laikinas prekybos lengvatų atšaukimas gali turėti neigiamą poveikį 
pažeidžiamiausiems asmenims, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas pagal 
platesnį ES sankcijų režimą, taikomą asmenims ir konkretiems subjektams, arba geltonosios 
kortelės procedūrą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rimtai ir sistemingai pažeidžiami 
VI priede išvardytomis konvencijomis 
nustatyti principai;

a) pažeidžiami ir veiksmingai 
neįgyvendinami VI priede išvardytomis 
konvencijomis nustatyti principai;

Pagrindimas

Siekiant išvengti dvigubų standartų politikos žmogaus teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo 
srityse ir sudaryti vienodas sąlygas pagal visus tris BLS režimus, visos lengvatinės prekybos 
priemonės siejamos su veiksmingu VI priede išvardytose konvencijose nustatytų socialinių, 
aplinkosaugos ir gero valdymo standartų įgyvendinimu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) esama rimtų trūkumų, susijusių su 
narkotikų (neteisėtų medžiagų ar 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu 
tikrinimu ar lengvatomis besinaudojančios 
šalies pareigos priimti grąžinamus savo 
piliečius vykdymu, arba esama rimtų 
pažeidimų laikantis tarptautinių konvencijų 
dėl kovos su terorizmu ar pinigų plovimu;

c) esama rimtų trūkumų, susijusių su 
narkotikų (neteisėtų medžiagų ar 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu 
tikrinimu arba esama rimtų pažeidimų 
laikantis tarptautinių konvencijų dėl kovos 
su terorizmu ar pinigų plovimu;



PE703.100v02-00 146/156 RR\1256203LT.docx

LT

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) taikant 1 punkto a papunktį, 
Komisija visų pirma atsižvelgs į tai, ar 
atitinkami stebėsenos organai, sutarčių 
mechanizmai ir priežiūros mechanizmai 
nustatė atitinkamų VI priede išvardytų 
konvencijų principų galimų pažeidimų 
požymius, atsižvelgiant į nustatytus 
rodiklius.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tai būtina dėl VI priede 
išvardytų tarptautinių konvencijų 
principų pažeidimų, remdamasi turimais 
vertinimais, pastabomis, sprendimais, 
rekomendacijomis ir išvadomis, pateiktais 
atitinkamų stebėsenos organų, arba 
remdamasi Europos Parlamento, Tarybos, 
tarptautinių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų, įskaitant 
profesines sąjungas ir žmogaus teisių 
gynėjus, tinkamai pagrįstais 
nuogąstavimais, arba gavusi skundą, 
Komisija apie tai praneša lengvatomis 
besinaudojančiai šaliai.
Per vienus metus nuo pranešimo gavimo 
dienos lengvatomis besinaudojanti šalis ir 
Komisija imasi aktyvesnio dalyvavimo, 
kuriuo šalis įsipareigoja priimti per 
nustatytą laiką įvykdytinas veiksmų 
gaires, kuriose numatomi konkretūs 
veiksmai ir tvarūs sprendimai dėl 
nustatytų pažeidimų. Priėmus veiksmų 
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gaires, jos turėtų būti paskelbtos viešai.
Aktyvesnio dalyvavimo proceso metu 
Komisija reguliariai konsultuojasi su 13a 
straipsnyje nurodytu patariamuoju 
organu.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija reaguodama į 
skundą arba savo iniciatyva mano, jog 
esama pakankamai priežasčių, kuriomis 
galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą atsižvelgiant į šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas priežastis, ji 
priima įgyvendinimo aktą inicijuoti laikino 
jų atšaukimo procedūrą, laikydamasi 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Komisija apie 
priimtą įgyvendinimo aktą praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Jeigu Komisija reaguodama į 
skundą arba savo iniciatyva mano, jog 
esama pakankamai priežasčių, kuriomis 
galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą, nes lengvatomis 
besinaudojanti šalis neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal aktyvesnio 
dalyvavimo nuostatas, arba atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytas priežastis, 
ji priima įgyvendinimo aktą inicijuoti 
laikino jų atšaukimo procedūrą, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros. 
Komisija apie priimtą įgyvendinimo aktą 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu Komisija reaguodama į 
skundą arba savo iniciatyva mano, jog 
esama pakankamai priežasčių, kuriomis 
galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių 
priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų 
laikiną atšaukimą, nes lengvatomis 
besinaudojanti šalis neįvykdė savo 
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įsipareigojimų pagal aktyvesnio 
dalyvavimo nuostatas, arba atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
priežastis, ji priima įgyvendinimo aktą 
inicijuoti laikino atšaukimo procedūrą, 
laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros. 
Komisija apie priimtą įgyvendinimo aktą 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
lengvatines priemones suteiktos muitų 
tarifų lengvatos. Priimdama deleguotąjį 
aktą Komisija gali, kai tinkama, atsižvelgti 
į laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo 
socialinį ir ekonominį poveikį lengvatomis 
besinaudojančioje šalyje.

10. Jeigu, Komisijos manymu, 
nustatytais faktais galima pateisinti laikiną 
atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus I ir II priedams iš 
dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
lengvatines priemones suteiktos muitų 
tarifų lengvatos. Priimdama deleguotąjį 
aktą Komisija gali, kai tinkama, atsižvelgti 
į laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo 
socialinį ir ekonominį poveikį, įskaitant 
poveikį moterų užimtumui ir įgalėjimui, 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, ir 
atitinkamai apsvarstyti galimybę iš dalies 
atšaukti lengvatas, kad būtų kuo labiau 
sumažintas neigiamas socialinis ir 
ekonominis poveikis BLS+ lengvatomis 
besinaudojančios šalies gyventojams ir 
kuo labiau padidinta įtaka jos vyriausybei.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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12a. Laikino atšaukimo taikymo 
laikotarpiu Komisija tęsia dialogą su 
lengvatomis besinaudojančia šalimi, be 
kita ko, pagal 18a straipsnyje nurodytą 
sistemą, siekdama pašalinti 1 dalyje 
nurodytas atšaukimo priežastis. Komisija 
reguliariai vertina atšaukimo poveikį 
pažeidimų ištaisymui ir konsultuojasi su 
13a straipsnyje nurodytu patariamuoju 
organu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Jei Komisija mano, kad yra 
pakankamai įrodymų, jog laikinas 
priemonių atšaukimas dėl 1 dalies a punkte 
nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, ir kad 
dėl išskirtinio pažeidimų sunkumo, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, 
reaguoti būtina greitai, ji pagal 3–15 dalis 
inicijuoja lakino priemonių atšaukimo 
procedūrą. Tačiau 4 dalies b punkte 
nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki 2 
mėnesių, o 8 dalyje nurodytas terminas 
sutrumpinamas iki 5 mėnesių.

16. Jei Komisija mano, kad yra 
pakankamai įrodymų, jog laikinas 
priemonių atšaukimas dėl 1 dalies a punkte 
nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, ir kad 
dėl išskirtinio pažeidimų sunkumo, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
lengvatomis besinaudojančioje šalyje, 
reaguoti būtina greitai, ji pagal 3–15 dalis 
inicijuoja laikino priemonių atšaukimo 
pagal greitojo reagavimo mechanizmą 
procedūrą. Tačiau 4 dalies b punkte 
nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki 1 
mėnesio, o 8 dalyje nurodytas terminas 
sutrumpinamas iki 3 mėnesių.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tyrimas inicijuojamas valstybės 
narės, bet kurio juridinio asmens arba bet 
kurios juridinio asmens statuso neturinčios 
asociacijos, veikiančios Sąjungos 
gamintojų vardu, prašymu arba pačios 
Komisijos iniciatyva, jei Komisijai žinoma, 
kad esama pakankamai prima facie 

2. Tyrimas inicijuojamas valstybės 
narės, Europos Parlamento, bet kurio 
juridinio asmens arba bet kurios juridinio 
asmens statuso neturinčios asociacijos, 
veikiančios Sąjungos gamintojų vardu, 
prašymu arba pačios Komisijos iniciatyva, 
jei Komisijai žinoma, kad esama 
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įrodymų, kaip nustatyta atsižvelgiant į 
23 straipsnyje nurodytus veiksnius, kad 
toks tyrimas būtų inicijuotas pagrįstai. 
Prašyme inicijuoti tyrimą pateikiama 
įrodymų, kad tenkinamos 22 straipsnio 1 
dalyje nurodytos apsaugos priemonės 
nustatymo sąlygos. Prašymas pateikiamas 
Komisijai. Komisija, kiek įmanoma, 
nagrinėja, ar prašyme pateikti įrodymai yra 
teisingi ir tinkami, siekdama nustatyti, ar 
pakanka prima facie įrodymų, kad būtų 
galima pagrįstai inicijuoti tyrimą.

pakankamai prima facie įrodymų, kaip 
nustatyta atsižvelgiant į 23 straipsnyje 
nurodytus veiksnius, kad toks tyrimas būtų 
inicijuotas pagrįstai. Prašyme inicijuoti 
tyrimą pateikiama įrodymų, kad 
tenkinamos 22 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos apsaugos priemonės nustatymo 
sąlygos. Prašymas pateikiamas Komisijai. 
Komisija, kiek įmanoma, nagrinėja, ar 
prašyme pateikti įrodymai yra teisingi ir 
tinkami, siekdama nustatyti, ar pakanka 
prima facie įrodymų, kad būtų galima 
pagrįstai inicijuoti tyrimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 a paantraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JT deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir 
jos laisvo, išankstinio ir informacija 
grindžiamo sutikimo principai (UNDRIP) 
(2007 m.)

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 b dalis (nauja)

Pakeitimas

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos 
statutas (1998 m.).

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 c dalis (nauja)

Pakeitimas

VGGT – Neprivalomos atsakingo žemės, 
žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo 
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gairės (2012 m.)
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