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2013 m. gruodžio 10 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bangladešo kilmės ryžių importo (COM(2012)0172 

– C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))1 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTO dėl Bangladešo kilmės 

ryžių importo 

Pasiūlymas dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTO dėl Bangladešo kilmės 

ryžių importo, kuriuo panaikinamas 

Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3491/90 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) siekiant užtikrinti lengvatinės importo 

tvarkos patikimumą ir veiksmingumą, 

pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 

reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės 

aktus, kuriais nustatomos taisyklės, pagal 

kurias susitarime dėl lengvatinės tvarkos 

dalyvaujama, jei pateikiama garantija. 

Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 

darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama 

deleguotuosius aktus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 

vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 

Europos Parlamentui ir Tarybai; 

(3) siekiant užtikrinti lengvatinės importo 

tvarkos patikimumą ir veiksmingumą, 

pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 

reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės 

aktus, kuriais nustatomos taisyklės, pagal 

kurias susitarime dėl lengvatinės tvarkos 

dalyvaujama, jei pateikiama garantija 

pagal 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 

Reglamentą (EB) Nr. 1964/2006, 

nustatantį išsamias leidimo pradėti 

naudoti Bangladešo kilmės ryžių importo 

kvotas ir jų administravimo taisykles 

remiantis Tarybos reglamentu (EEB) 

Nr. 3491/90. Ypač svarbu, kad Komisija 

parengiamųjų darbų metu tinkamai 

                                                 
1  Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0304/2013). 



konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 

Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 

aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 

atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 

laiku ir tinkamai perduoti Europos 

Parlamentui ir Tarybai; 

 ______________ 

 1 OL L 408, 2006 12 30, p. 18. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant užtikrinti vienodas šio 

reglamento įgyvendinimo sąlygas, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 

įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 

naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai, nebent būtų aiškiai 

numatyta kitaip. Tačiau tuo atveju, kai 

reikia sustabdyti lengvatinės importo 

tvarkos taikymą, reikėtų Komisijai leisti 

priimti įgyvendinimo aktus netaikant 

Reglamento (ES) Nr. 182/2011;  

(4) siekiant užtikrinti vienodas tam tikrų 

šio reglamento įgyvendinimo priemonių 

patvirtinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 

kuriuo nustatomos valstybių narių 

vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji 

principai, nebent būtų aiškiai numatyta 

kitaip. Tačiau tuo atveju, kai reikia 

sustabdyti lengvatinės importo tvarkos 

taikymą, Komisija turėtų priimti 

įgyvendinimo aktą netaikydama 

Reglamento (ES) Nr. 182/2011; 

 

Pakeitimas 4  

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekiant užtikrinti, kad lengvatinės 

importo tvarkos teikiami privalumai būtų 

taikomi tik ryžiams, kurių kilmės šalis yra 

Bangladešas, turėtų būti išduodamas prekių 

kilmės sertifikatas ir eksportuojanti šalis 

turėtų surinkti eksporto mokestį, kurio 

(7) siekiant užtikrinti, kad lengvatinės 

importo tvarkos teikiami privalumai būtų 

taikomi tik ryžiams, kurių kilmės šalis yra 

Bangladešas, turėtų būti išduodamas prekių 

kilmės sertifikatas;  



suma atitinka importo mokesčio 

sumažinimą; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) šis reglamentas yra Sąjungos bendros 

prekybos politikos dalis, kuri turi atitikti 

Sąjungos politikos vystomojo 

bendradarbiavimo srityje tikslus, 

nustatytus Sutarties 208 straipsnyje, visų 

pirma turi būti siekiama panaikinti 

skurdą ir skatinti tvarų vystymąsi bei gerą 

valdymą besivystančiose šalyse. Jis taip 

pat turėtų atitikti Pasaulio prekybos 

organizacijos (PPO) reikalavimus, ypač 

pagal Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų 

ir prekybos (GATT) 1979 m. priimtą 

Sprendimą dėl diferencijuoto ir 

palankesnio režimo, abipusiškumo ir 

besivystančių šalių platesnio dalyvavimo 

(Įgaliojimų suteikimo sąlyga), kuriuo 

remdamosi PPO narės besivystančioms 

šalims gali nustatyti diferencijuotą ir 

palankesnį režimą; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7b) šis reglamentas taip pat grindžiamas 

smulkiųjų ūkininkų ir kaimo darbininkų 

teisės į deramas pajamas ir į saugią bei 

sveiką darbo aplinką pripažinimu, o tos 

teisės užtikrinimas laikomas pagrindu 

siekiant bendrųjų tikslų užtikrinti 

prekybos lengvatas besivystančioms 

šalims ir ypač mažiausiai išsivysčiusioms 

šalims. Sąjunga siekia apibrėžti ir vykdyti 

bendrą politiką ir veiksmus, kuriais būtų 

skatinamas tvarus besivystančių šalių 



ekonomikos, socialinis ir aplinkosaugos 

vystymasis, pirmiausia siekiant panaikinti 

skurdą. Atsižvelgiant į tai itin svarbu 

ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti 

pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus ir darbo teisių, aplinkos 

apsaugos ir gero valdymo – tai atspindi 

speciali skatinamoji priemonė, kurią 

taikant numatomi papildomi lengvatiniai 

muitų tarifai pagal 2012 m. spalio 25 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo 

taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų 

sistema1; 

 _______________ 

 1 OL L 303, 2012 10 31, p. 1. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7c) siekiant užtikrinti, kad šis 

reglamentas atitiktų SESV 208 straipsnyje 

išdėstytas bendrąsias nuostatas, jis turėtų 

būti taikomas tik tiems ryžiams, kurie 

užauginti, nuimti ir apdoroti laikantis 

Tarptautinės darbo organizacijos 

konvencijų, nurodytų Reglamento (ES) 

Nr. 978/2012 VIII priede, ypač 

Konvencijos dėl priverstinio darbo 

(Nr. 29), Konvencijos dėl asociacijų 

laisvės ir teisės jungtis į organizacijas 

gynimo (Nr. 87), Konvencijos dėl teisės 

jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines 

derybas (Nr. 98), Konvencijos dėl vienodo 

atlyginimo (Nr. 1000), Konvencijos dėl 

priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105), 

Konvencijos dėl diskriminacijos darbo ir 

profesinės veiklos srityje (Nr. 111) ir 

Konvencijos dėl nepriimtino vaikų darbo 

(Nr. 182), nuostatų; 

 



Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Šiame Reglamente pripažįstama 

smulkiųjų ūkininkų ir kaimo darbininkų 

teisė į deramas pajamas ir į saugią bei 

sveiką darbo aplinką, o tos teisės 

užtikrinimas laikomas pagrindu siekiant 

bendrųjų tikslų užtikrinti prekybos 

lengvatas besivystančioms šalims ir ypač 

mažiausiai išsivysčiusioms šalims. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Įgyvendinimo aktais, priimtais 

nepadedant Reglamento Nr. XXXX/XXXX 

323 straipsnio 1 dalyje nurodytam 

komitetui, Komisija sustabdo šio straipsnio 

1 dalyje nurodytos lengvatinės importo 

tvarkos taikymą, kai tik ji įsitikina, kad 

einamaisiais metais pagal minėtą tvarką 

leistinas importuojamų prekių kiekis 

pasiekė 2 dalyje nurodytą kiekį. 

3. Komisija priima įgyvendinimo aktą, 

kuriuo sustabdomas šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytos lengvatinės importo tvarkos 

taikymas, kai tik ji įsitikina, kad 

einamaisiais metais pagal minėtą tvarką 

leistinas importuojamų prekių kiekis 

pasiekė šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 

kiekį. Šis įgyvendinimo aktas priimamas 

netaikant 5a straipsnio 2 dalyje nurodytos 

procedūros. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pateikiamas įrodymas, kad 

Bangladešas surinko eksporto mokestį, 

kurio suma atitinka 1 dalyje nurodytą 

sumažinimą; 

Išbraukta. 

 



Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 

įsigaliojimo datos.  

2. 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo…* Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

to penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 

pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 

atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 

pabaigos.  

 ___________ 

 * Šio reglamento įsigaliojimo data. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis 

aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 

nei Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 

Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 

Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 

Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. 

5. Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis 

aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 

nei Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 

Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 

Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 

Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas keturiais 

mėnesiais. 

 



Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a straipsnis 

 Komiteto procedūra 

 1. Komisijai padeda Bendro žemės ūkio 

rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas 

pagal ... Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. [xxxx/yyyy], 

nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų 

organizavimą ir konkrečias tam tikriems 

žemės ūkio produktams taikomas 

nuostatas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų 

organizavimo reglamentas), 

323 straipsnio 1 dalį1. Tas komitetas – tai 

komitetas, kaip nustatyta Reglamente 

(ES) Nr. 182/2011. 

 2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 

5 straipsnis. 

 3. Jeigu komiteto nuomonė turi būti 

gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta 

procedūra turi būti užbaigta negavus 

rezultato, jeigu per nuomonei priimti 

nustatytą terminą taip nusprendžia 

komiteto pirmininkas arba to prašo 

komiteto narių dauguma. 

 _______________ 

 1 COD 2010/0385. 

 

 

 


