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ĪSS PAMATOJUMS 

Šā priekšlikuma mērķis ir papildināt tirdzniecības preferences, kuras jau ir piešķirtas Ukrainai 

saskaņā ar padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA), ar papildu 

autonomajām tirdzniecības preferencēm, galvenokārt lauksaimniecības nozarē. Minētās 

autonomās tirdzniecības preferences tiek ierosinātas kā DCFTA jau noteikto gada tarifu 

likmes kvotu palielinājums 50 % apjomā konkrētiem produktiem (vīnogu sulai, pārstrādātiem 

tomātiem, medum) un 100 % apjomā— citiem produktiem (kukurūzai, kviešiem, miežiem, 

auzām, miežu un citiem putraimiem). Tās stātos spēkā nākamajā dienā pēc regulas 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tiktu piemērotas trīs gadus. 

Lasot šim priekšlikumam pievienoto paskaidrojuma rakstu, rodas izbrīns par ļoti vājo 

pamatojumu tam, kas acīmredzami ir jāuzskata par pilnībā politisku iniciatīvu. Paskaidrojuma 

rakstā ir iekļauta atsauce uz „sarežģīto ekonomikas situāciju Ukrainā“ un nepieciešamība 

palielināt „pašreizējās tirdzniecības plūsmas saistībā ar konkrētu lauksaimniecības produktu 

importu Savienībā no Ukrainas“ un veicināt „divpusējo tirdzniecību un ekonomisko sadarbību 

ar Savienību“ nepaskaidrojot, kādēļ saskaņā ar DCFTA Ukrainai jau piešķirtās tirdzniecības 

preferences nav pietiekamas, ja pagājis tik neilgs laiks pēc minētā nolīguma provizoriskas 

piemērošanas sākuma (2016. gada 1. janvārī), un kādēļ tiek uzskatīts, ka šādu papildu 

tirdzniecības preferenču piešķiršana ir likumīga, par to nesaņemot nekādu pretvērtību no 

attiecīgā tirdzniecības partnera. 

Vēl satraucošāks ir arguments, ka „brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN), par ko ES nesen 

noslēgusi sarunas (jo īpaši ar Peru un Kolumbiju, Centrālameriku, Vjetnamu un Kanādu), jau 

ir piešķirta neierobežota beznodokļu pieeja attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem, 

uz kuriem attiecas šī regula“, ko Komisija pasniedz kā pamatojumu par to, kādēļ šādas 

papildu tirdzniecības preferences ir jāpiešķir Ukrainai. Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt 

to, cik bīstama ir šāda pieeja, ja to piemēro jutīgām lauksaimniecības nozarēm laikā, kad šī 

komiteja izjūt leģitīmas bažas par lauksaimniecības tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo efektu 

(kas nesen tika apskatīts ES Kopīgās pētniecības centra pētījumā). Neatkarīgi no tā, kāda būs 

Parlamenta galīgā nostāja par šo priekšlikumu, tiek ierosināts nodot INTA komitejai 

pārliecinošu vēstījumu, ka AGRI komiteja neatbalsta šādu mūsu tirdzniecības politikas 

veidotāju un sarunu vedēju strauju traukšanos uz tarifu liberalizāciju lauksaimniecībā. 

Attiecībā uz tirdzniecības preferenču ietekmi uz atbilstošajām ES ražošanas nozarēm ir 

satraucoši un nepieņemami, ka šajā gadījumā nav īstenots nekāds ietekmes novērtējums 

vienkārši tādēļ, ka „ņemot vērā sarežģīto ekonomikas situāciju Ukrainā, ir svarīgi, lai šī regula 

stātos spēkā iespējami drīz“. Saskaņā ar atzinuma sagatavotāja viedokli tas ir vēl viens 

pierādījums, cik pavirši Komisija ir izskatījusi jautājumu par negatīvu tirdzniecības 

liberalizācijas ietekmi uz jutīgiem lauksaimniecības sektoriem Eiropas Savienībā.  

Ierosinātās autonomās tirdzniecības preferences pēc būtības ir paredzētas ļoti jutīgām ES 

lauksaimniecības nozarēm, kuras nesen skāra nopietna krīze un negatīvi ietekmēja Krievijas 

embargo, proti augļu, dārzeņu un labības produktu nozarēm, un nevarēja būt izvēlēts vēl 

neveiksmīgāks brīdis šādu preferenču ieviešanai. 2016. gada 12. oktobra AGRI komitejas 

sanāksmē īpaša uzmanība tika pievērsta labības produktu nozares krīzei, paužot īpašas bažas 

par 2016.–2017. gada sezonu vairākās dalībvalstīs, apvienojumā ar rekordzemām ražām (–

20 % Francijā un Vācijā, –30 % Rumānijā un Bulgārijā) un rekordzemām cenām, kuru 

pamatā bija pretēja situācija (rekordaugstas ražas) citās pasaules daļās (ASV, Kanādā, 



 

PE595.439v02-00 4/11 AD\1119832LV.docx 

LV 

Brazīlijā, Argentīnā). 

Neraugoties uz pašreizējām Ukrainas politiskajām un ekonomiskajām grūtībām, šī ES 

kaimiņvalsts joprojām ir nozīmīga un konkurētspējīga labības produktu ražotāja un tai jau ir 

ievērojams tirdzniecības bilances pārpalikums ar mūsu Kopienu saistībā ar šiem ražojumiem 

(2015. gadā pārsniedzot EUR 100 miljonus). Turklāt pieejamie dati parāda, ka nodevas, kuras 

ES ir piemērojusi ārpus tarifu likmes kvotām, nerada problēmas importam no Ukrainas un 

tikai noteiktā mērā neļauj Ukrainas lauksaimniecības produktu cenām nenokrist pārāk zemā 

līmenī. Neraugoties uz iepriekš minēto un salīdzinājumā ar labības produktu cenām citās ES 

dalībvalstīs, šķiet, ka viszemākās cenas tiem ir valstīs, kuras atrodas tieši Ukrainas kaimiņos.  

Ukraina pilnībā (100 %) izmanto tai jau piešķirtās tarifu likmes kvotas un tiek sagaidīts, ka tā 

tāpat izmantos jaunās autonomās tirdzniecības preferences, kuras ir ierosinājusi Komisija. 

Atzinuma sagatavotājs pauž bažas, ka šī iespējamā ES lauksaimniecības tirgu destabilizācija, 

kuru izraisītu Ukrainai paredzētās papildu autonomās tirdzniecības preferences, varētu radīt 

negatīvu nostāju attiecībā uz integrācijas procesa turpināšanu ar šo valsti. 

Lai ņemtu vērā šos apstākļus un nepieļautu, ka palielinās grūtības, ar kurām jau ir saskārušies 

ES ražotāji nozarēs, kuras visvairāk ir cietušas no papildu preferenciāla importa no Ukrainas, 

atzinuma sagatavotājs iesaka neattiecināt ierosinātās tarifu likmes kvotas uz I un II pielikumā 

minētajiem kviešiem, kukurūzu un bez etiķa vai etiķskābes sagatavotiem vai konservētiem 

tomātiem. 

Visbeidzot, ja INTA komiteja vai plenārsēdes dalībnieki nepiekritīs šim ieteikumam, tiek 

ierosināts to nedarīt vismaz līdz brīdim, kamēr Komisijai netiek lūgts veikt un iesniegt 

pienācīgu šo pasākumu ietekmes novērtējumu. 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Tarifa kvotas konkrētiem 

lauksaimniecības produktiem, kuri norādīti 

II pielikumā, pārvalda Komisija, ievērojot 

noteikumus, kas paredzēti saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. pantu. 

3. Tarifa kvotas konkrētiem 

lauksaimniecības produktiem, kuri norādīti 

II pielikumā, pārvalda Komisija, ievērojot 

noteikumus, kas paredzēti saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. pantu. 

Lai izveidotu īstenošanas plānus un 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtību, 

Komisijas tīmekļa vietnēs ir pieejama 

tiešsaistes ziņošana par tarifa kvotu 

izmantošanu saistībā ar lauksaimniecību. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) tiek ievēroti Asociācijas nolīguma 

3. pantā paredzētie principi, tostarp 

saistībā ar cīņu pret korupciju; 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja Ukrainas izcelsmes produktu 

importē saskaņā ar noteikumiem, kas 

līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu 

ražotājam Kopienā rada vai var radīt 

ievērojamus sarežģījumus, Padome var pēc 

Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu 

vairākumu jebkurā laikā šādam produktam 

atkal piemērot kopējā muitas tarifa 

nodokļus. 

1. Ja Ukrainas izcelsmes produktu 

importē saskaņā ar noteikumiem, kas 

līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu 

ražotājam Kopienā rada vai var radīt 

ievērojamus sarežģījumus, Padome var pēc 

Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu 

vairākumu jebkurā laikā šādam produktam 

atkal piemērot kopējā muitas tarifa 

nodokļus. Komisija ievieš uzraudzību tiem 

apjomiem, par kuriem veiktas koncesijas, 

saistībā ar cenu līmeni attiecīgo produktu 

iekšējos tirgos, lai tirgu pasliktināšanās 

un Savienības ražotājiem radītu grūtību 

gadījumā nekavējoties atjaunotu kopējo 

muitas tarifu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai 

pēc savas iniciatīvas Komisija pieņem 

oficiālu lēmumu, lai pieņemamā laikposmā 

uzsāktu izmeklēšanu. Ja Komisija nolemj 

2. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai 

pēc savas iniciatīvas Komisija pieņem 

oficiālu lēmumu, lai pieņemamā laikposmā 

uzsāktu izmeklēšanu. Ja Komisija nolemj 
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uzsākt izmeklēšanu, tā Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, ar 

kuru izsludina izmeklēšanas uzsākšanu. 

Paziņojumā sniedz saņemtās informācijas 

kopsavilkumu un norāda, ka jebkāda 

svarīga informācija būtu jānosūta 

Komisijai. Turklāt tajā norāda termiņu, kas 

nepārsniedz četrus mēnešus no paziņojuma 

publicēšanas dienas, kurā ieinteresētās 

personas rakstiski var paziņot savu nostāju. 

uzsākt izmeklēšanu, tā Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, ar 

kuru izsludina izmeklēšanas uzsākšanu. 

Paziņojumā sniedz saņemtās informācijas 

kopsavilkumu un norāda, ka jebkāda 

svarīga informācija būtu jānosūta 

Komisijai. Turklāt tajā norāda termiņu, kas 

nepārsniedz divus mēnešus no paziņojuma 

publicēšanas dienas, kurā ieinteresētās 

personas rakstiski var paziņot savu nostāju. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts – 2.a ievilkums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – environmental standards 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Izmeklēšanu pabeidz sešu mēnešu 

laikā no 2. punktā minētā paziņojuma 

publicēšanas. Ārkārtas apstākļos Komisija 

saskaņā ar 5. pantā minēto procedūru var 

pagarināt šo termiņu. 

5. Izmeklēšanu pabeidz četru mēnešu 

laikā no 2. punktā minētā paziņojuma 

publicēšanas. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 7. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Ja ārkārtas apstākļu dēļ, kas prasa 

tūlītēju rīcību, izmeklēšana nav iespējama, 

Komisija, iepriekš informējot komiteju, 

nekavējoties veic visus patiešām 

vajadzīgos preventīvos pasākumus. 

7. Komisija, iepriekš informējot 

komiteju, nekavējoties veic visus patiešām 

vajadzīgos preventīvos pasākumus. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Vidusposma pārskatīšana 

 1. Sākot no šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas, Komisija sagatavo 

novērtējumu par regulas ietekmi uz tās I 

un II pielikumā uzskaitīto produktu 

Savienības tirgu un sniedz minētā 

novērtējuma secinājumus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 2. Ja konstatēts, ka šīs regulas 

noteikumi ietekmē I un II pielikumā 

uzskaitīto produktu Savienības tirgu, 

Komisija ar īstenošanas aktiem drīkst 

ieviest kompensācijas pasākumus 

Savienības ražotājiem, kurus skārusi 

tarifu atcelšana dažiem no šiem 

produktiem. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 

Pamatojums 

Šīs regulas spēkā stāšanās steidzamība neliedz Komisijai veikt novērtējumu attiecībā uz šo 

pasākumu ietekmi uz ES tirgiem un tādā pat steidzamības kārtā sniegt kompensācijas Eiropas 

ražotājiem, ja tas būtu nepieciešams. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja tiek apsvērta šajā regulā minēto 

pasākumu atjaunošana, Komisija izskata 

to ietekmi pirms 2. punktā minētā trīs 

gadu perioda beigām un vajadzības 

gadījumā iesniedz tiesību akta 
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priekšlikumu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. tabula – 4. rinda 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

09.6752 2002 Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai 

konservēti tomāti 

 5000 

 

Grozījums 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. tabula – 2. rinda 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

Parasto kviešu, speltas kviešu un 

labības maisījuma milti, putraimi, 

rupja maluma milti un granulas 

1001 99 00 

1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

100 000 tonnas gadā 

 

Grozījums 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

 II pielikums – 1. tabula – 3. rinda 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

Kukurūza, izņemot sēklu, 1005 90 00 650 000 tonnas gadā 
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kukurūzas milti, putraimi, rupja 

maluma milti, granulas un graudi 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

 

Grozījums 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

 II pielikums – 1. tabula – 4. rinda – 3. sleja 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

350 000 tonnas gadā 50 000 tonnas gadā 
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