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GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Politikas virzieni un darbības citās 

attiecīgajās Savienības kompetences 

jomās, piemēram, starptautiskajā 

tirdzniecībā un attīstības sadarbībā, būtu 

jāizmanto, lai, ja iespējams, papildinātu 

pasākumus nolūkā apkarot nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu 

finansēšanu ar finanšu sistēmas 

starpniecību. Ar šiem politikas virzieniem 

un darbībām būtu jācenšas papildināt, 

nevis kavēt citu Savienības politikas 

mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšana un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas aizvien vairāk notiek ar 

tirdzniecības darījumu starpniecību, 

manipulējot ar cenu, daudzumu vai 

kvalitāti. Finanšu un nodokļu 

pārredzamība ir galvenās Savienības 

tirdzniecības politikas prioritātes, un tādēļ 

nebūtu jāpiešķir priekšrocības 

tirdzniecībā ar Savienību valstīm, kuras 

iecietīgi izturas pret nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas. 
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Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

10.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Saskaņā ar stratēģiju 

„Tirdzniecība visiem” būtu jāturpina 

efektīva rīcība attiecībā uz pakalpojumu 

tirdzniecību, lai nepieļautu tās 

izmantošanu nelikumīgām finanšu 

plūsmām, paturot prātā, ka brīva preču 

un pakalpojumu tirdzniecība ar 

jaunattīstības valstīm palielina nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanas draudus un 

ka Savienības pakalpojumu tirdzniecība 

ar nodokļu oāzēm ir sešas reizes lielāka 

nekā ar salīdzināmām valstīm, savukārt 

šādas atšķirības preču tirdzniecībā 

nepastāv. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

10.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (10c) Gada laikā pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā Komisijai būtu jāsniedz 

ziņojums dalībvalstīm par iespējamām 

nepilnībām sadaļās par finanšu 

pakalpojumiem un uzņēmējdarbības 

veikšanu ES tirdzniecības nolīgumos ar 

trešām valstīm, kas jau ir spēkā, un jo 

īpaši par ieguldījumu un uzņēmējdarbības 

veikšanas definīciju, piesardzības 

izņēmumu darbības jomu un termiņiem,  

naudas pārvedumu starp tirdzniecības 

nolīgumu pusēm maksimālo apjomu 

pastāvēšanu vai nepastāvēšanu, šiem 

naudas pārvedumiem atļautajām valūtām, 

bankas noslēpuma apstiprināšanu un 

noteikumu par datu apmaiņu 

pastāvēšanu. 
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Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

10.d apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10d) Finanšu pakalpojumu 

liberalizācija būtu jāuzrauga labāk un 

kompetentajām iestādām tā jāanalizē ex 

ante. Saistībā ar straujajām inovācijām 

finanšu jomā finanšu pakalpojumu 

iekļaušanas Savienības tirdzniecības 

nolīgumos un partnerībās pamatā 

vajadzētu būt pozitīvajiem sarakstiem. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

10.e apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (10e) Sadaļās par finanšu 

pakalpojumiem un uzņēmējdarbības 

veikšanu turpmākajos tirdzniecības 

nolīgumos būtu jāiekļauj šauras 

ieguldījumu definīcijas, lai izslēgtu 

produktus, kuriem ir liels potenciāls tikt 

iesaistītiem darījumos ar nedeklarētiem 

naudas līdzekļiem; jāparedz dibināt tādu 

publisku uzņēmumu, trastu un līdzīgu 

juridisku veidojumu galīgo faktisko 

īpašnieku reģistru, kuri ir izveidoti, kurus 

pārvalda vai kuri darbojas teritorijās, uz 

ko attiecas tirdzniecības nolīgums; 

jāietver noteikumi par sadarbību finanšu 

plūsmu kontroles un banku noslēpuma 

atcelšanas jomā saskaņā ar datu 

aizsardzības noteikumiem un atvērto datu 

standartiem; jāpaplašina darbības joma 

un termiņi piesardzības izņēmumiem 

ārpus „maksājumu vajadzību 

nelīdzsvarotības” un jāaizstāj „labāko 

centienu” saistības ar obligātiem 

noteikumiem. 
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Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

37.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (37a) Galvenajiem pārredzamības 

standartiem vajadzētu būt saistošiem un 

būtu jāvirza sarunas un atkārtotas 

sarunas par Savienības tirdzniecības 

nolīgumiem un partnerībām. 

Tirdzniecības partneriem būtu jāzaudē 

tirdzniecības nolīgumos ar Savienību 

paredzētās priekšrocības, ja tie neievēro 

attiecīgos starptautiskos standartus, 

piemēram, ESAO kopējo ziņošanas 

standartu, ESAO rīcības plānu par 

nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas 

novirzīšanu, faktisko īpašnieku centrālo 

reģistru un FATF ieteikumus. Īstenojot 

ESAO rīcības plānu par nodokļu bāzes 

samazināšanu un peļņas novirzīšanu, ir 

svarīgi starptautiskiem uzņēmumiem 

pilnībā piemērot ziņošanas sistēmu par 

katru valsti . 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

37.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (37b) Tirdzniecības ilgtspējas ietekmes 

novērtējumos (TSIA) vajadzētu ietvert 

precīzu informāciju par attiecīgās trešās 

valsts vai valstu rezultātiem šajā sakarībā, 

tostarp par attiecīgo tiesību aktu 

īstenošanu. Labas pārvaldības klauzulu 

stiprināšanai divpusējos nolīgumos ar 

trešām valstīm un tehniskās palīdzības 

sniegšanai tām vajadzētu būt galvenajam 

minēto nolīgumu elementam pat tad, ja 

šādas klauzulas nav saistošas. 
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Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

37.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (37c) Ja tirdzniecības nolīgumi ar 

jaunattīstības valstīm jau ir spēkā vai par 

tiem notiek sarunas, ir jāparedz 

pietiekami līdzekļi, lai nolīguma ietvaros 

nodrošinātu tehniskas, cilvēkresursu un 

iestāžu spējas īstenot iepriekš minētās 

prasības. Gada ziņojumos par 

tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, kurus 

Savienība ir noslēgusi ar trešām valstīm, 

būtu nepieciešama īpaša sadaļa par 

finanšu pakalpojumiem un 

uzņēmējdarbības veikšanu un tajos būtu 

jāiekļauj pārbaudāma informācija par 

atbilstību iepriekšminētajām prasībām. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 2015/849/ES 

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – e punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1) 2. panta 1. punkta 3) punkta 

e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

(e) citām personām, kas tirgojas ar 

precēm, tiktāl, ciktāl maksājumi tiek veikti 

vai saņemti skaidrā naudā EUR 10 000 

apmērā vai vairāk, neatkarīgi no tā, vai 

darījumu veic kā vienu operāciju vai kā 

vairākas operācijas, kuras, iespējams, ir 

saistītas;" 

(e) citām personām, kas tirgojas ar 

precēm vai pakalpojumiem, tiktāl, ciktāl 

maksājumi tiek veikti vai saņemti skaidrā 

naudā EUR 10 000 apmērā vai vairāk, 

neatkarīgi no tā, vai darījumu veic kā vienu 

operāciju vai kā vairākas operācijas, kuras, 

iespējams, ir saistītas; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 
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Direktīva 2015/849/ES 

11. pants – c punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2a) 11. panta c) punktu aizstāj ar šādu 

tekstu: 

(c) attiecībā uz personām, kuras 

tirgojas ar precēm – veicot gadījuma 

rakstura darījumus skaidrā naudā, kuru 

apmērs ir EUR 10 000 vai vairāk, 

neatkarīgi no tā, vai darījums tiek veikts ar 

vienu operāciju vai ar vairākām 

operācijām, kuras, iespējams, ir saistītas; 

(c) attiecībā uz personām, kuras 

tirgojas ar precēm vai pakalpojumiem – 

veicot gadījuma rakstura darījumus skaidrā 

naudā, kuru apmērs ir EUR 10 000 vai 

vairāk, neatkarīgi no tā, vai darījums tiek 

veikts ar vienu operāciju vai ar vairākām 

operācijām, kuras, iespējams, ir saistītas; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva (ES) 2015/849  

18 a pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz darījumiem, kuros 

iesaistītas augsta riska trešās valstis, 

dalībvalstis pieprasa, lai saistībā ar 

fiziskām personām vai juridiskām 

vienībām, kas veic uzņēmējdarbību trešās 

valstīs, kuras identificētas kā augsta riska 

trešās valstis saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 

atbildīgi subjekti piemēro vismaz visus 

turpmāk minētos pastiprinātas klienta 

uzticamības pārbaudes pasākumus: 

1. Attiecībā uz darījumiem, tostarp 

tirdzniecības darījumiem, kuros iesaistītas 

augsta riska trešās valstis, dalībvalstis 

pieprasa, lai saistībā ar fiziskām personām 

vai juridiskām vienībām, kas veic 

uzņēmējdarbību trešās valstīs, kuras 

identificētas kā augsta riska trešās valstis 

saskaņā ar 9. panta 2. punktu, atbildīgi 

subjekti piemēro vismaz visus turpmāk 

minētos pastiprinātas klienta uzticamības 

pārbaudes pasākumus: 
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