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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

Tarybos reglamento dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų 
išteklių apskaičiavimo, dėl tų bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze pagrįstų 
nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų projektas
(13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13142/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0018/2021),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos 
ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų 
nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo1,

– atsižvelgdamas į ...... Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/… dėl Europos Sąjungos 
nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, 
ypač į jo 10 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos 
dėl DFP po 2020 m. rengimas“2 ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos reformos3,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos ir nuosavų išteklių4,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“5,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 

1 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 28).

2 OL C 162, 2019 5 10, p. 51.
3 OL C 162, 2019 5 10, p. 71.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0226.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
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finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“6,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto8, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę (A9-0000/2021),

1. pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

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

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

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Reglamento projektas
13 konstatuojamoji dalis 

Tarybos projektas Pakeitimas
(13) turėtų būti nustatyta patikima ir 
greita galimų ginčų, kurie gali kilti tarp 
valstybės narės ir Komisijos dėl bet kokio 
sąskaitų, susijusių su neperdirbtų plastiko 
pakuočių atliekų kiekiu pagrįstais 
nuosavais ištekliais, koregavimo sumos 
arba dėl to, ar tariamas duomenų 
nepateikimas gali būti laikomas 
priklausančiu nuo valstybės narės, 
peržiūros procedūra, taip išvengiant daug 
laiko reikalaujančių ir brangiai 
kainuojančių pažeidimo procedūrų 

Išbraukta.

6 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
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Europos Sąjungos Teisingumo Teisme;

Or. en

Pakeitimas 2

Reglamento projektas
15 konstatuojamoji dalis 

Tarybos projektas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai nustatyti neperdirbtų plastiko 
pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų 
išteklių ataskaitų formas ir išsamiau 
apibrėžti peržiūros, skirtos galimiems 
ginčams tarp valstybės narės ir Komisijos 
spręsti, vykdymo tvarką. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011;

(15) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai nustatyti neperdirbtų plastiko 
pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų 
išteklių ataskaitų formas. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011;

Or. en

Pakeitimas 3

Reglamento projektas
9 straipsnio 4 dalis

Tarybos projektas Pakeitimas

4. Per du mėnesius nuo 3 dalyje 
nurodyto laiško gavimo dienos atitinkama 
valstybė narė gali prašyti Komisijos 
peržiūrėti koregavimą, apie kurį buvo 
pranešta tuo laišku. Peržiūra užbaigiama 
sprendimu, kurį Komisija turi priimti ne 
vėliau kaip per tris mėnesius nuo 
valstybės narės prašymo gavimo dienos. 
Tuo atveju, kai Komisijos sprendimu 
visiškai arba iš dalies peržiūrimos 
koregavimą, apie kurį buvo pranešta 3 
dalyje nurodytu laišku, atitinkančios 
sumos, valstybė narė pateikia atitinkamą 
sumą. Nei valstybės narės prašymas 

Išbraukta.



PE680.982v01-00 8/12 PR\1224411LT.docx

LT

peržiūrėti koregavimą, nei ieškinys dėl 
Komisijos sprendimo panaikinimo nedaro 
poveikio valstybės narės pareigai pateikti 
koregavimą atitinkančią sumą.

Or. en

Pakeitimas 4

Reglamento projektas
9 straipsnio 5 dalis

Tarybos projektas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais išsamiai nustatoma šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytos peržiūros 
vykdymo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 5

Reglamento projektas
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Tarybos projektas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisijos ginčai dėl to, 
ar šios dalies pirmos pastraipos d punkte 
nurodytas tariamas duomenų 
nepateikimas gali būti laikomas 
priklausančiu nuo valstybės narės, 
sprendžiami atliekant 9 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą peržiūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 6

Reglamento projektas
11 straipsnio 2 dalis
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Tarybos projektas Pakeitimas

(2) Kai valstybė narė inicijuoja 
9 straipsnio 4 dalyje nurodytą peržiūrą, 
delspinigiai skaičiuojami nuo Komisijos 
nurodytos dienos pagal 9 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas dėl nuosavų išteklių teikimo (angl. Making Available Regulation, MAR) yra 
vienas iš įgyvendinimo reglamentų, kurie kartu su Sprendimu dėl nuosavų išteklių9 sudaro ES 
nuosavų išteklių sistemą. Reglamentu dėl nuosavų išteklių teikimo nustatytos įvairių kategorijų 
nuosavų išteklių teikimo Komisijai procedūros ir terminai. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI) 
ir PVM bei BNP pagrįsti nuosavi ištekliai yra įtraukti į Reglamentą dėl nuosavų išteklių teikimo 
(MAR1)10, kuris buvo peržiūrėtas 2015–2016 m., tačiau naujiems nuosaviems ištekliams 
Komisija pasiūlė atskirą Reglamentą dėl nuosavų išteklių teikimo (MAR2). Iš siūlomų naujų 
kategorijų, t. y. bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, Europos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema pagrįstų ir plastiko atliekomis pagrįstų nuosavų išteklių, tik pastarieji 
yra įtraukti į naują Sprendimą dėl nuosavų išteklių, priimtą 2020 m. gruodžio mėn. (laukiama 
ratifikavimo) ir todėl jiems taikomas reglamento MAR2 projektas, kurį Taryba perdavė 
Europos Parlamentui konsultacijai 2021 m. vasario 10 d. 

Reglamentas visų pirma apima valstybių narių ir Komisijos teises ir pareigas apmokestinant, 
renkant ir pervedant plastiko atliekomis grindžiamo mokesčio sumas, t. y. statistiškai pagrįstą 
nacionalinį įnašą. Reglamentus sudaro nuostatos dėl dokumentų saugojimo, administracinio 
bendradarbiavimo, įtraukimo į sąskaitas ir ataskaitų teikimo, apskaičiavimo metodo, iždo ir 
apskaitos tvarkos, ankstesnių metų patikslinimų, dvyliktųjų dalių atkėlimo į priekį, delspinigių 
už pavėluotą mokėjimą ir komitologijos procedūrų.

Pranešėjai pripažįsta, kad, apskritai kalbant, nuosavų išteklių teikimas veikia tinkamai esamų 
nuosavų išteklių atveju ir kad dėl to plastiko atliekomis pagrįstiems nuosaviems ištekliams ir 
būsimiems naujiems nuosaviems ištekliams, kurie bus nustatyti pagal Tarpinstitucinio 
susitarimo veiksmų gaires, taip pat turėtų būti taikomos palyginamos taisyklės ir 
automatizuotos procedūros. Todėl jie siekia greitai patvirtinti teisėkūros nuomonę, kad nauji 
plastiko atliekomis pagrįsti nuosavi ištekliai galėtų būti įgyvendinti atgaline data, kai tik bus 
baigtas Sprendimo dėl nuosavų išteklių ratifikavimas.

Vis dėlto pranešėjai norėtų atkreipti dėmesį į vieną galimai problemišką naują MAR2 nuostatą, 
dėl kurios taip pat būtų rizikuojama sukurti pavyzdį būsimam konsoliduotam Reglamentui dėl 
nuosavų išteklių teikimo, taigi ir visiems esamiems ir naujiems nuosaviems ištekliams, t. y. 
nuostatą dėl greitos peržiūros procedūros. Pranešėjai siūlo paraginti Tarybą išbraukti šias naujas 
dalis prieš priimant reglamentą.

Bendroji informacija ir pagrindimas
Tarybai pirmininkaujanti Vokietija pasiūlė MAR211 dokumente dėl plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių nustatyti mokėjimų, kuriems taikoma išlyga, peržiūros 
procedūrą, o dauguma valstybių narių paprašė tą pačią procedūrą taikyti visiems nuosaviems 
ištekliams. 

9 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos.
10 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų 

nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti. 
11 Komisijos pasiūlymas COM(2018) 326 final, paskiausias Tarybos dokumentas 13142/20, 2020 m. gruodžio 

16 d. 
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Pranešėjai mano, kad nuostata dėl greitos peržiūros gali būti nereikalinga ir neproduktyvi. 
Pirma, naujausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika12 patvirtina, kad valstybės 
narės turi teisę kreiptis į teismą net ir tais atvejais, kai mokėjimams taikomos išlygos. Antra, 
toks mechanizmas leistų valstybėms narėms ginčyti savo atsakomybę ir dėl to būtų vėluojama. 
Tam tikromis aplinkybėmis tai taip pat gali turėti stabdomąjį poveikį kalbant apie delspinigius, 
taigi būtų potencialiai pakenkta su šių palūkanų mokėjimu susijusiam skatinimo tikslui. 

Įtraukus šią nuostatą į MAR2 dėl plastiku pagrįstų nuosavų išteklių, būtų daromas spaudimas 
taikyti tą pačią procedūrą tradiciniams nuosaviems ištekliams, o ateityje – visiems naujiems 
nuosaviems ištekliams. Dabartiniame MAR2 projekte ir taip pat reglamento dėl PVM pagrįstų 
nuosavų išteklių projekte numatyta peržiūros procedūra galėtų lemti įrodinėjimo pareigos, 
susijusios su skaičiavimų ir duomenų teikimo tikslumu, panaikinimą. Komisijos pozicija galėtų 
susilpnėti. Išaugtų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikiamų bylų skaičius. 

Taigi dėl su greita peržiūra susijusios nuostatos padaugėtų prašymų atlikti peržiūrą ir taip galėtų 
būti nutraukti ir sutrikdyti įprasti nustatymo procesai. Prireiktų administracinių pajėgumų ir 
papildomų darbuotojų nacionaliniu lygmeniu ir Komisijoje. Patiriamos administracinės išlaidos 
ir pasekmės, susijusios su galimais delspinigiais, galėtų būti neproporcingos. Galėtų būti labai 
pakenkta tinkamam nuosavų išteklių sistemos veikimui. Tai savo ruožtu taip pat galėtų būti 
naudojama kaip pagrindimas siekiant atmesti naujų nuosavų išteklių nustatymą.

Todėl pranešėjai siūlo išbraukti 13 ir 15 konstatuojamąsias dalis, taip pat 9 straipsnio 4 ir 
5 dalis, 11 straipsnio 1 dalies paskutinę pastraipą ir 11 straipsnio 2 dalį.

Pranešėjai tikisi, kad bus aptarti ne tik nuosavų išteklių sistemos bendrieji principai, bet ir 
teisiniai bei techniniai aspektai su kitomis institucijomis palaikant nuolatinį dialogą, kaip 
nustatyta Tarpinstituciniame susitarime ir veiksmų gairėse dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo. Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujų nuosavų išteklių, 
pagrįstų skaitmeniniais mokesčiais, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 
peržiūros ir pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo – tai galimybė laikotarpiu iki 
2021 m. vidurio persvarstyti ir konsoliduoti įgyvendinimo ir teikimo taisykles remiantis 
311 straipsnio 4 dalies ir 322 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir vadovaujantis veiksmingumo, 
efektyvumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais.

Apskritai pranešėjai mano, kad išsami nuosavų išteklių sistemos reforma nustatant naujus 
nuosavus išteklius yra itin svarbi ES ateičiai ir siekiant baigti įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo planą, nes jie bus kompensacinė dalis, padėsianti išvengti situacijų, kai piliečiams 
uždedama išlaidų grąžinimo našta arba mažinamos ES programų lėšos. Pranešėjai pabrėžia, kad 
įgyvendinimo taisyklės yra neatsiejama nuosavų išteklių sistemos dalis. Jos turėtų būti tvirtos, 
atviros ir lanksčios, kad būtų galima atsižvelgti ir į papildomus skirtingų savybių nuosavus 
išteklius. Šiomis aplinkybėmis pranešėjai primena Tarpinstitucinio susitarimo, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, svarbą. Jame apžvelgiami įvairūs naujų 
nuosavų išteklių nustatymo etapai, taip pat institucijų bendradarbiavimo sąlygos ir principai, 

12 Čekijos Respublika / Komisija (C-575/18 P).
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kuriais turėtų būti vadovaujamasi vykdant nuosavų išteklių reformą. Pajamų iš naujų išteklių 
sumos turėtų pakakti bent skolinimosi pagal NGEU grąžinimo išlaidoms padengti.


