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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, kuriuo įgyvendinama 
Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir 
Gruzijos asociacijos susitarime nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, kuria 
numatomas laikinas muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymas
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2015) 0155),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0091/2015),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komiteto nuomonę (A8-0000/2015),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES ir Gruzijos asociacijos susitarime numatyta vadinamoji kovos su priemonių vengimu 
tvarka, kuria nustatoma galimybė, tam tikrų žemės ūkio prekių importui iš Gruzijos viršijus 
nustatytą ribą ir nesant tinkamo jų tikslios kilmės pagrindimo, iš naujo taikyti didžiausio 
palankumo statuso muito mokesčio normą. Siekiant į ES vidaus teisės aktus įtraukti kovos su 
priemonių vengimu tvarkos taikymui būtiną priemonę, reikalingas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas. 

Susitarimo II-C priede išvardytiems produktams, kuriems taikoma Susitarimo 27 straipsnyje 
nustatyta kovos su priemonių vengimu tvarka, nustatoma vidutinė metinė importo apimtis. Jei 
yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su vienos ar daugiau produktų 
kategorijų importo apimtimi, siekiančia Susitarimo II C priede nurodytą apimtį bet kuriais 
metais, pradedant sausio 1 d., ir jei iš Gruzijos nebus gautas tinkamas pagrindimas, Komisija 
pagal pasiūlyto reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą priima nedelsiant 
taikytiną įgyvendinimo aktą. Komisija gali nutarti laikinai sustabdyti nagrinėjamajam (-
iesiems) produktui (-ams) taikomos muitų tarifų lengvatos taikymą arba nutarti, kad toks 
sustabdymas netikslingas. Laikinas muitų tarifų lengvatos taikymo sustabdymas taikomas ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius nuo sprendimo laikinai sustabdyti muitų tarifų lengvatos taikymą 
paskelbimo dienos.

Pranešėjas pažymi, kad pagal siūlomą reglamentą praktiškai taikomos atitinkamos ES ir 
Gruzijos asociacijos susitarimo, kuriam Europos Parlamentas pritarė 2015 m. gruodžio 18 d., 
nuostatos. Siūlomą reglamentą reikia priimti tam, kad būtų užtikrintas Gruzijos 
įsipareigojimų, atsirandančių dėl susitarimo nuostatų dėl kovos su priemonių vengimu 
tvarkos, vykdymas siekiant prireikus apsaugoti ES gamintojus.

Pranešėjas taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlyme nustatytą prievolę teikti ataskaitas, 
pagal kurią Komisija turi pateikti teisėkūros institucijoms metinę reglamento taikymo ir 
įgyvendinimo ataskaitą ir paskelbti ją viešai. Europos Parlamentas gali pakviesti Komisiją į 
savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį išdėstyti ir paaiškinti visus su Susitarimo 
įgyvendinimu susijusius klausimus. Pranešėjas mano, kad tokia prievolė teikti ataskaitas 
prisidės prie Komisijos vykdomo bendros prekybos politikos įgyvendinimo parlamentinės 
kontrolės ir didesnio jo skaidrumo.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Europos Parlamentui pritarti 
Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.


