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Grozījums Nr. 25
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Savienības mērķis ir noteikt un 
īstenot darbības, lai veicinātu jaunattīstības 
valstu ilgtspējīgu ekonomisku, sociālu un 
vides attīstību, lai sasniegtu galveno 
mērķi — izskaustu nabadzību.

(3) Eiropas Savienības mērķis ir noteikt un 
īstenot darbības, kas veicinātu 
jaunattīstības valstu ilgtspējīgu 
ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi — izskaustu 
nabadzību un sekmētu Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Teksts attiecas uz vienu no ES politikas galvenajiem mērķiem attiecībā uz jaunattīstības 
valstīm. 

Grozījums Nr. 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar Padomes 2008. gada 22. jūlija 
Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo 
tarifa preferenču sistēmas piemērošanu 
laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 
2011. gada 31. decembrim, kas pagarināta 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. …, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 732/2008, vispārējo tarifa 
preferenču sistēmu („sistēmu”), piemēro 
līdz stājas spēkā šī regula. Pēc tam sistēmu 
turpina piemērot, nenosakot piemērošanas 

(6) Ar Padomes 2008. gada 22. jūlija 
Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo 
tarifa preferenču sistēmas piemērošanu 
laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 
2011. gada 31. decembrim, kas pagarināta 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. …, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 732/2008, vispārējo tarifa 
preferenču sistēmu („sistēmu”), piemēro 
līdz stājas spēkā šī regula. Pēc tam sistēmu 
turpina piemērot astoņu gadu periodā. Šo
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beigu termiņu. Taču to pārskata piecus 
gadus pēc stāšanās spēkā.

sistēmu pārskata piecus gadus pēc tās 
stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sniedzot preferenciālu piekļuvi 
Savienības tirgum, sistēma atbalsta 
jaunattīstības valstis to centienos samazināt 
nabadzību un veicināt labu pārvaldību un 
ilgtspējīgu attīstību, tām palīdzot gūt 
papildu ienākumus ar starptautisku 
tirdzniecību, kurus tās var atkārtoti ieguldīt 
savā attīstībā. Tarifa preferenču sistēmai 
bûtu jābūt vērstai uz to, lai palīdzētu tâm 
jaunattīstības valstīm, kurām ir lielākas 
attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības.

(7) Sniedzot preferenciālu piekļuvi 
Savienības tirgum, sistēma atbalsta 
jaunattīstības valstis to centienos samazināt 
nabadzību un veicināt labu pārvaldību un 
ilgtspējīgu attīstību, tām palīdzot 
diversificēt valsts ekonomiku un gūt 
papildu ienākumus ar starptautisku 
tirdzniecību, kurus tās var atkārtoti ieguldīt 
savā attīstībā. Tarifa preferenču sistēmai 
jābūt vērstai uz to, lai palīdzētu 
jaunattīstības valstīm, kurām ir lielākas 
attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Valsts ekonomikas diversificēšana ir svarīgākais faktors, lai jaunattīstības valstis varētu 
izskaust nabadzību.

Grozījums Nr. 28
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sniedzot preferenciālu piekļuvi 
Savienības tirgum, sistēma atbalsta 
jaunattīstības valstis to centienos samazināt 
nabadzību un veicināt labu pārvaldību un 
ilgtspējīgu attīstību, tām palīdzot gūt 
papildu ienākumus ar starptautisku 
tirdzniecību, kurus tās var atkārtoti ieguldīt 
savā attīstībā. Tarifa preferenču sistēmai 
bûtu jābūt vērstai uz to, lai palīdzētu tâm 
jaunattīstības valstīm, kurām ir lielākas 
attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības.

(7) Sniedzot preferenciālu piekļuvi 
Savienības tirgum, sistēma atbalsta 
jaunattīstības valstis to centienos samazināt 
nabadzību un veicināt labu pārvaldību un 
ilgtspējīgu attīstību, veicinot rūpniecības 
attīstību un valsts ekonomikas 
diversificēšanu un tām palīdzot gūt 
papildu ienākumus ar starptautisku 
tirdzniecību, kurus tās var atkārtoti ieguldīt 
savā attīstībā. Tarifa preferenču sistēmai 
jābūt vērstai uz to, lai palīdzētu 
jaunattīstības valstīm, kurām ir lielākas 
attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības.

Or. lt

Grozījums Nr. 29
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šī pārskatītā regula ir ES 
instruments, ar ko nodrošina atbilstību 
ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 
37. panta 6. punktam, kurā norādīts, ka 
„Kopiena novērtēs to valstu, kas nav 
vismazāk attīstītās valstis, situāciju, kuras 
pēc apspriešanās ar Kopienu nolemj, ka 
tās nespēj noslēgt ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumus, un izskatīs 
visas alternatīvās iespējas, lai nodrošinātu 
šīm valstīm jaunu tirdzniecības 
regulējumu, kas ir pieskaņots situācijai 
attiecīgajās valstīs un atbilst PTO 
noteikumiem.”

Or. en
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Pamatojums

Šo sistēmu nedrīkstētu izmantot kā līdzekli, lai piespiestu ĀKK valstis noslēgt ekonomiskās 
partnerības nolīgumus. Būtu jānodrošina iespēja turpināt izmantot VPS tām valstīm, kuras 
nevēlas slēgt šādus nolīgumus (neatkarīgi no iemesla).

Grozījums Nr. 30
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Šīm
valstīm nav tādas pašas attīstības, 
tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā 
pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargâtâkâs
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmanto sistēmas 
sniegtās tarifa preferences, tas palielina 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi šīm neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu 
slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka 
attīstības, finansiālās un tirdzniecības 
vajadzības var mainīties, un nodrošina, ka 

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules Banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. 
Atsevišķas valstis, kuras Pasaules Banka 
ir klasificējusi kā valstis ar vidēji 
augstiem ienākumiem, tomēr joprojām ir 
mazāk aizsargātas diversifikācijas 
trūkuma dēļ un tādēļ, ka tās nav 
pietiekami integrētas starptautiskajā 
tirdzniecības sistēmā. Valstīm ar augstiem 
ienākumiem un pietiekami aizsargātām 
valstīm ar vidēji augstiem ienākumiem
nav tādas pašas attīstības, tirdzniecības un 
finansiālās vajadzības kā pārējām 
jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargâtâkajâs 
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai pietiekami 
aizsargātas valstis ar vidēji augstiem 
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režīms paliek atvērts, ja situācija valstī 
mainās. Konsekvences labad tarifa 
preferences, kas piešķirtas atbilstīgi 
vispārējam režīmam, nevajadzētu attiecināt 
uz jaunattīstības valstīm, kurām Eiropas 
Savienībā ir piešķirta tāda preferenciāla 
piekļuve tirgum, kas nodrošina vismaz tādu 
pašu tarifa preferenču līmeni kā būtībā 
visas tirdzniecības sistēmai. Lai 
saņēmējvalsts un uzņēmēji varētu laicīgi 
pielāgoties, vispārīgais režīms būtu 
jāpiešķir vēl divus gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot preferenciālo tirgus piekļuves 
sistēmu, un šo datumu būtu jānorāda to 
valstu sarakstā, kurām piemēro vispārējo 
režīmu.

ienākumiem izmanto sistēmas sniegtās 
tarifa preferences, tas palielina 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi šīm neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu 
slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka 
attīstības, finansiālās un tirdzniecības 
vajadzības var mainīties, un nodrošina, ka 
režīms paliek atvērts, ja situācija valstī 
mainās. Konsekvences labad tarifa 
preferences, kas piešķirtas atbilstīgi 
vispārējam režīmam, nevajadzētu attiecināt 
uz jaunattīstības valstīm, kurām Eiropas 
Savienībā ir piešķirta tāda preferenciāla 
piekļuve tirgum, kas nodrošina vismaz tādu 
pašu tarifa preferenču līmeni kā būtībā 
visas tirdzniecības sistēmai. Lai 
saņēmējvalsts un uzņēmēji varētu laicīgi 
pielāgoties, vispārīgais režīms būtu 
jāpiešķir vēl divus gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot preferenciālo tirgus piekļuves 
sistēmu, un šis datums būtu jānorāda to 
valstu sarakstā, kurām piemēro vispārējo 
režīmu.

Or. en

Pamatojums

Kategorijā „valstis ar vidēji augstiem ienākumiem” ir iekļautas vairāk nekā 30 valstis, kas 
pašreiz atbilst VPS neaizsargātības kritērijiem. Līdz ar to visas valstis ar vidēji augstiem 
ienākumiem nevajadzētu uzskatīt par valstīm ar augstiem ienākumiem. Ienākumu kritēriju 
kombinējot ar neaizsargātības kritērijiem, tiek iegūts precīzāks rādītājs, kas ļauj VPS 
priekšrocības piešķirt valstīm, kurām atbalsts ir nepieciešams visvairāk.

Grozījums Nr. 31
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
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ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Šīm 
valstīm nav tādas pašas attīstības, 
tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā 
pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargātākās
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmanto sistēmas 
sniegtās tarifa preferences, tas palielina 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi šīm neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu 
slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka 
attīstības, finansiālās un tirdzniecības 
vajadzības var mainīties, un nodrošina, ka 
režīms paliek atvērts, ja situācija valstī 
mainās. Konsekvences labad tarifa 
preferences, kas piešķirtas atbilstīgi 
vispārējam režīmam, nevajadzētu attiecināt 
uz jaunattīstības valstīm, kurām Eiropas 
Savienībā ir piešķirta tāda preferenciāla 
piekļuve tirgum, kas nodrošina vismaz tādu 
pašu tarifa preferenču līmeni kā būtībā 
visas tirdzniecības sistēmai. Lai 
saņēmējvalsts un uzņēmēji varētu laicīgi 
pielāgoties, vispārīgais režīms būtu 
jāpiešķir vēl divus gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot preferenciālo tirgus piekļuves 
sistēmu, un šo datumu būtu jānorāda to 
valstu sarakstā, kurām piemēro vispārējo 
režīmu.

ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules Banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem un kurās 
tautas attīstības indekss (TAI) ir ļoti 
augsts vai augsts, ir tāds ienākumu un 
ekonomiskās attīstības līmenis uz vienu 
iedzīvotāju, kas tām ļauj sasniegt augstāku 
diversifikāciju bez tarifa preferenču 
sistēmas, un tās ietver ekonomikas, kuras ir 
veiksmīgi pārgājušas no centralizētās uz 
tirgus ekonomiku. Šīm valstīm nav tādas 
pašas attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības kā pārējām jaunattīstības 
valstīm, tās ir citā ekonomikas attīstības 
posmā, t.i., to situācija nav tāda pati kā 
neaizsargātākajās jaunattīstības valstīs; un, 
lai novērstu nepamatotu diskrimināciju, 
tām jāpiemēro atšķirīgi nosacījumi. 
Turklāt, ja valstis ar augstiem ienākumiem 
vai ar vidēji augstiem ienākumiem izmanto 
sistēmas sniegtās tarifa preferences, tas 
palielina konkurences spiedienu uz 
eksportu no nabadzīgākām, 
neaizsargātākām valstīm un tādējādi šīm 
neaizsargātākajām jaunattīstības valstīm 
var radīt nepamatotu slogu. Vispārējā 
režīmā tiek ņemts vērā, ka attīstības, 
finansiālās un tirdzniecības vajadzības var 
mainīties, un nodrošina, ka režīms paliek 
atvērts, ja situācija valstī mainās. 
Konsekvences labad tarifa preferences, kas 
piešķirtas atbilstīgi vispārējam režīmam, 
nevajadzētu attiecināt uz jaunattīstības 
valstīm, kurām Eiropas Savienībā ir 
piešķirta tāda preferenciāla piekļuve 
tirgum, kas nodrošina vismaz tādu pašu 
tarifa preferenču līmeni kā būtībā visas 
tirdzniecības sistēmai. Lai saņēmējvalsts 
un uzņēmēji varētu laicīgi pielāgoties, 
vispārīgais režīms būtu jāpiešķir vēl divus 
gadus pēc dienas, kad sāk piemērot 
preferenciālo tirgus piekļuves sistēmu, un 
šis datums būtu jānorāda to valstu sarakstā, 
kurām piemēro vispārējo režīmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Šīm 
valstīm nav tādas pašas attīstības, 
tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā 
pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargātākās
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmanto sistēmas 
sniegtās tarifa preferences, tas palielina 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi šīm neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu 
slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka 
attīstības, finansiālās un tirdzniecības 
vajadzības var mainīties, un nodrošina, ka 
režīms paliek atvērts, ja situācija valstī 
mainās. Konsekvences labad tarifa 
preferences, kas piešķirtas atbilstīgi 
vispārējam režīmam, nevajadzētu attiecināt 
uz jaunattīstības valstīm, kurām Eiropas 
Savienībā ir piešķirta tāda preferenciāla 
piekļuve tirgum, kas nodrošina vismaz tādu 
pašu tarifa preferenču līmeni kā būtībā 
visas tirdzniecības sistēmai. Lai 
saņēmējvalsts un uzņēmēji varētu laicīgi 
pielāgoties, vispārīgais režīms būtu 

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules Banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem un kuras ir 
pietiekami integrētas pasaules ekonomikā, 
ir tāds ienākumu līmenis uz vienu 
iedzīvotāju, kas tām ļauj sasniegt augstāku 
diversifikāciju bez tarifa preferenču 
sistēmas, un tās ietver ekonomikas, kuras ir 
veiksmīgi pārgājušas no centralizētās uz 
tirgus ekonomiku. Šīm valstīm nav tādas 
pašas attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzības kā pārējām jaunattīstības 
valstīm, tās ir citā ekonomikas attīstības 
posmā, t.i., to situācija nav tāda pati kā 
neaizsargātākajās jaunattīstības valstīs; un, 
lai novērstu nepamatotu diskrimināciju, 
tām jāpiemēro atšķirīgi nosacījumi. 
Turklāt, ja valstis ar augstiem ienākumiem 
vai ar vidēji augstiem ienākumiem, kas ir
pietiekami integrētas pasaules ekonomikā, 
izmanto sistēmas sniegtās tarifa 
preferences, tas palielina konkurences 
spiedienu uz eksportu no nabadzīgākām, 
neaizsargātākām valstīm un tādējādi šīm 
neaizsargātākajām jaunattīstības valstīm 
var radīt nepamatotu slogu. Vispārējā 
režīmā tiek ņemts vērā, ka attīstības, 
finansiālās un tirdzniecības vajadzības var 
mainīties, un nodrošina, ka režīms paliek 
atvērts, ja situācija valstī mainās. 
Konsekvences labad tarifa preferences, kas 
piešķirtas atbilstīgi vispārējam režīmam, 
nevajadzētu attiecināt uz jaunattīstības 
valstīm, kurām Eiropas Savienībā ir 
piešķirta tāda preferenciāla piekļuve 
tirgum, kas nodrošina vismaz tādu pašu 
tarifa preferenču līmeni kā būtībā visas 
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jāpiešķir vēl divus gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot preferenciālo tirgus piekļuves 
sistēmu, un šo datumu būtu jānorāda to 
valstu sarakstā, kurām piemēro vispārējo 
režīmu.

tirdzniecības sistēmai. Lai saņēmējvalsts 
un uzņēmēji varētu laicīgi pielāgoties, 
vispārīgais režīms būtu jāpiešķir vēl divus 
gadus pēc dienas, kad sāk piemērot 
preferenciālo tirgus piekļuves sistēmu, un 
šis datums būtu jānorāda to valstu sarakstā, 
kurām piemēro vispārējo režīmu.

Or. es

Pamatojums

Grupā „valstis ar vidēji augstiem ienākumiem” ir iekļautas pārāk atšķirīgas valstis. Daudzu 
šo valstu ekonomika joprojām ir neaizsargāta, un VPS tirdzniecības preferenču atcelšana 
varētu nodarīt ievērojamu kaitējumu. Nevajadzētu pieļaut valstu neselektīvu izslēgšanu no šīs 
grupas, izslēgšanu attiecinot vienīgi uz valstīm ar vidēji augstiem ienākumiem, kas ir 
pietiekami integrētas pasaules ekonomikā un tādējādi spējīgas nodrošināt pārvaldību bez 
VPS atbalsta.

Grozījums Nr. 33
Emilio Menéndez del Valle

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem vai ar 
vidēji augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Šīm 
valstīm nav tādas pašas attīstības, 
tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā 
pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargātākās
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 

(9) Vispārējo režīmu būtu jāpiešķir visām 
tām jaunattīstības valstīm, kurām ir kopējas 
attīstības vajadzības un kuras ir līdzīgā 
ekonomiskās attīstības posmā. Valstīs, 
kuras Pasaules Banka ir klasificējusi kā 
valstis ar augstiem ienākumiem, ir tāds 
ienākumu līmenis uz vienu iedzīvotāju, kas 
tām ļauj sasniegt augstāku diversifikāciju 
bez tarifa preferenču sistēmas, un tās ietver 
ekonomikas, kuras ir veiksmīgi pārgājušas 
no centralizētās uz tirgus ekonomiku. Šīm 
valstīm nav tādas pašas attīstības, 
tirdzniecības un finansiālās vajadzības kā 
pārējām jaunattīstības valstīm, tās ir citā 
ekonomikas attīstības posmā, t.i., to 
situācija nav tāda pati kā neaizsargātākajās
jaunattīstības valstīs; un, lai novērstu 
nepamatotu diskrimināciju, tām jāpiemēro 
atšķirīgi nosacījumi. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem, kas ir pietiekami 
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augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmanto sistēmas 
sniegtās tarifa preferences, tas palielina 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi šīm neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm var radīt nepamatotu 
slogu. Vispārējā režīmā tiek ņemts vērā, ka 
attīstības, finansiālās un tirdzniecības 
vajadzības var mainīties, un nodrošina, ka 
režīms paliek atvērts, ja situācija valstī 
mainās. Konsekvences labad tarifa 
preferences, kas piešķirtas atbilstīgi 
vispārējam režīmam, nevajadzētu attiecināt 
uz jaunattīstības valstīm, kurām Eiropas 
Savienībā ir piešķirta tāda preferenciāla 
piekļuve tirgum, kas nodrošina vismaz tādu 
pašu tarifa preferenču līmeni kā būtībā 
visas tirdzniecības sistēmai. Lai 
saņēmējvalsts un uzņēmēji varētu laicīgi 
pielāgoties, vispārīgais režīms būtu 
jāpiešķir vēl divus gadus pēc dienas, kad 
sāk piemērot preferenciālo tirgus piekļuves 
sistēmu, un šo datumu būtu jānorāda to 
valstu sarakstā, kurām piemēro vispārējo 
režīmu.

integrētas pasaules ekonomikā, izmanto 
sistēmas sniegtās tarifa preferences, tas 
palielina konkurences spiedienu uz 
eksportu no nabadzīgākām, 
neaizsargātākām valstīm un tādējādi šīm 
neaizsargātākajām jaunattīstības valstīm 
var radīt nepamatotu slogu. Vispārējā 
režīmā tiek ņemts vērā, ka attīstības, 
finansiālās un tirdzniecības vajadzības var 
mainīties, un nodrošina, ka režīms paliek 
atvērts, ja situācija valstī mainās. 
Konsekvences labad tarifa preferences, kas 
piešķirtas atbilstīgi vispārējam režīmam, 
nevajadzētu attiecināt uz jaunattīstības 
valstīm, kurām Eiropas Savienībā ir 
piešķirta tāda preferenciāla piekļuve 
tirgum, kas nodrošina vismaz tādu pašu 
tarifa preferenču līmeni kā būtībā visas 
tirdzniecības sistēmai. Lai saņēmējvalsts 
un uzņēmēji varētu laicīgi pielāgoties, 
vispārīgais režīms būtu jāpiešķir vēl divus 
gadus pēc dienas, kad sāk piemērot 
preferenciālo tirgus piekļuves sistēmu, un 
šis datums būtu jānorāda to valstu sarakstā, 
kurām piemēro vispārējo režīmu.

Or. es

Grozījums Nr. 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Sistēma sniedz alternatīvu iespēju 
tām ĀKK valstīm, kuras nevēlas noslēgt 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumus.

Or. en

Pamatojums

Dažādu iemeslu dēļ vairākas ĀKK valstis neplāno slēgt ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumus, un tās nebūtu jāpiespiež to darīt, draudot ar izslēgšanu no dalības pašreizējā 
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sistēmā. 

Grozījums Nr. 35
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Reģionālā integrācija ir nozīmīgs 
ilgtspējīgas attīstības instruments un 
būtisks solis, lai nodrošinātu integrāciju 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.  Ir 
svarīgi, lai vismazāk attīstīto valstu 
reģionālās integrācijas centienus 
nemazinātu atšķirīgu tirgus piekļuves 
režīmu izveidošana ar svarīgiem 
tirdzniecības partneriem, tostarp saistībā 
ar izcelsmes noteikumiem. Jaunattīstības 
valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm, 
kuras veido reģionālos ekonomikas 
blokus, ir vienas un tās pašas attīstības, 
tirdzniecības un finanšu vajadzības. 
Tāpēc tādu pašu īpašo režīmu, kādu 
piemēro vismazāk attīstītajām valstīm, 
vajadzētu piešķirt arī jaunattīstības 
valstīm, kuras ietilpst vismazāk attīstītajā 
reģionā, kas ir muitas savienība vai brīvās 
tirdzniecības zona, kurā vairākums 
dalībnieku ir vismazāk attīstītās valstis un 
kurā visi dalībnieki ir apņēmušies izveidot 
savstarpēju muitas savienību.

Or. en

Pamatojums

Ar jauno apsvērumu ierosina pamatojumu jēdziena ,,VAV reģioni” ieviešanai un paredz šo 
reģionu valstīm tādu pašu kārtību, kāda tiek piemērota vismazāk attīstītajām valstīm.
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Grozījums Nr. 36
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Īpašais režīms attiecībā uz vismazāk 
attīstītajām valstīm būtu jāturpina, lai 
piešķirtu beznodokļu piekļuvi Eiropas 
Savienības tirgum tādiem produktiem, kuru 
izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs 
atbilstīgi ANO atzinumam un 
klasifikācijai, izņemot ieroču tirdzniecību. 
Valstij, kas pēc ANO klasifikācijas vairs 
nepieder pie vismazāk attīstītajām valstīm, 
būtu jānosaka pārejas laiks, lai novērstu 
negatīvo ietekmi, kas rodas, atceļot saskaņā 
ar šo režīmu piešķirtās tarifa preferences. 
Tarifa preferences, kas pieðíirtas saskaņā 
ar īpašo režīmu vismazāk attīstītajām 
valstīm, būtu jāturpina piešķirt tām 
vismazāk attīstītajām valstīm, kurām ar 
Eiropas Savienību ir cits režīms 
preferenciālai piekļuvei tirgum.

(15) Īpašais režīms attiecībā uz vismazāk 
attīstītajām valstīm un vismazāk 
attīstītajiem reģioniem būtu jāturpina, lai 
piešķirtu beznodokļu un bezkvotu piekļuvi 
Eiropas Savienības tirgum tādiem 
produktiem, kuru izcelsme ir vismazāk 
attīstītajās valstīs vai valstīs, kas ietilpst 
vismazāk attīstītajos reģionos, atbilstīgi 
ANO atzinumam un klasifikācijai, izņemot 
ieroču tirdzniecību. Valstij, kas pēc ANO 
klasifikācijas vairs nepieder pie vismazāk 
attīstītajām valstīm, vai valstij, kas iepriekš 
piederējusi pie vismazāk attīstītā reģiona, 
būtu jānosaka pārejas laiks, lai novērstu 
negatīvo ietekmi, kas rodas, atceļot saskaņā 
ar šo režīmu piešķirtās tarifa preferences. 
Tarifa preferences, kas saskaņā ar īpašo 
režīmu pieðíirtas vismazāk attīstītajām 
valstīm un vismazāk attīstītajiem 
reģioniem, būtu jāturpina piešķirt tām 
vismazāk attīstītajām valstīm, kurām ar 
Eiropas Savienību ir cits režīms 
preferenciālai piekļuvei tirgum.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir jāpielāgo līdz ar vismazāk attīstīto valstu reģionu iekļaušanu jaunajā 
14.a apsvērumā.

Grozījums Nr. 37
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai veicinātu tādu produktu 
pienācīgu ražošanu, kuriem var piemērot 
preferenciālo tarifa režīmu, izcelsmes 
noteikumu reģionālā kumulācija 
jāattiecina uz vismazāk attīstītajiem 
reģioniem, kuros esošajām valstīm ir 
vienādi izcelsmes noteikumi. Nevienu 
vismazāk attīstīto reģionu nedrīkst izslēgt 
no reģionālās kumulācijas.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes noteikumu reģionālā kumulācija ir svarīgs attīstības instruments, jo tie attiecīgajām 
valstīs ļauj panākt augstāku specializācijas līmeni un efektīvi izmantot preferenciālu piekļuvi 
tirgum.

Grozījums Nr. 38
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Izcelsmes kumulācija ir nozīmīgs 
līdzeklis, kas ļauj sadarboties valstīm, 
kurām ir vienādi izcelsmes noteikumi, lai 
ražotu preferenciāla tarifa režīmam 
atbilstīgus izstrādājumus. Tajā ietilpst 
divpusējā kumulācija, kumulācija ar 
Norvēģiju, Šveici vai Turciju, reģionālā 
kumulācija un paplašinātā kumulācija. 
Reģionālā kumulācija attiecas uz 
vismazāk attīstītajiem reģioniem. Nevienu 
vismazāk attīstīto reģionu nedrīkst izslēgt 
no reģionālās kumulācijas. Valstīm, kuras 
ietilpt vismazāk attīstītajā reģionā, 
jāatļauj arī turpmāk gūt labumu no 
kumulācijas ar valstīm, kas ir ES noslēgto 
brīvās tirdzniecības nolīgumu („BTN”) 



AM\889586LV.doc 15/108 PE480.597v01-00

LV

partnervalstis.

Or. en

Pamatojums

Izcelsmes noteikumi ir ļoti svarīgi, lai valstis varētu efektīvi izmantot preferenciālo piekļuvi 
tirgum. Lai uzlabotu piedāvāto preferenču efektivitāti, jāsniedz iespēja VAV reģioniem 
izmantot izcelsmes kumulāciju.

Grozījums Nr. 39
Robert Sturdy
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šādam tarifa samazinājumam bûtu 
jābūt pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās 
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi – 3,5 procentu punktiem
no „vislielākās labvēlības režīma” nodokļa 
likmes, bet šo nodokli tekstilam un 
tekstilprecēm būtu jāsamazina par 20 %. 
Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %. 
Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī 
minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

(19) Šādam tarifa samazinājumam jābūt 
pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi – 5,5 procentu punktiem
no „vislielākās labvēlības režīma” nodokļa 
likmes, bet šo nodokli tekstilam un 
tekstilprecēm būtu jāsamazina par 25 %. 
Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %. 
Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī 
minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātie samazinājumi bieži vien neatsver papildu birokrātijas slogu, kas saistīts 
ar šīs preferences pieprasīšanu. Palielinot samazinājumus līdz 5,5 procentu punktiem vai 
25 % attiecībā uz tekstilizstrādājumiem, pieaugtu jaunattīstības valstīm piešķirto preferenču 
vērtība, un tām būtu vērts tās pieprasīt.

Grozījums Nr. 40
Laima Liucija Andrikienė
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šādam tarifa samazinājumam bûtu 
jābūt pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās 
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi – 3,5 procentu punktiem
no „vislielākās labvēlības režīma” nodokļa 
likmes, bet šo nodokli tekstilam un 
tekstilprecēm būtu jāsamazina par 20 %. 
Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %. 
Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī 
minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

(19) Šādam tarifa samazinājumam jābūt 
pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās 
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi – 3 procentu punktiem
no „vislielākās labvēlības režīma” nodokļa 
likmes, bet šo nodokli tekstilam un 
tekstilprecēm būtu jāsamazina par 20 %. 
Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %. 
Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī 
minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šādam tarifa samazinājumam bûtu 
jābūt pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās 
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi – 3,5 procentu punktiem
no „vislielākās labvēlības režīma” nodokļa 
likmes, bet šo nodokli tekstilam un 
tekstilprecēm būtu jāsamazina par 20 %.
Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %.
Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī 
minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

(19) Šādam tarifa samazinājumam jābūt 
pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās 
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi – 3 procentu punktiem
no „vislielākās labvēlības režīma” nodokļa 
likmes, bet šo nodokli tekstilam un 
tekstilprecēm būtu jāsamazina par 20 %.
Īpašie nodokļi būtu jāsamazina par 30 %.
Ja norādīta minimālā nodokļa likme, šī 
minimālā nodokļa likme nebūtu jāpiemēro.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Keith Taylor



AM\889586LV.doc 17/108 PE480.597v01-00

LV

Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) īpašs režīms vismazāk attīstītajām 
valstīm.

c) īpašs režīms vismazāk attīstītajām 
valstīm un vismazāk attīstītajiem 
reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu ieviest 
atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Ar šo grozījumu šādiem vismazāk attīstītajiem reģioniem paredz tādu pašu režīmu, 
kādu piemēro vismazāk attīstītajām valstīm.

Grozījums Nr. 43
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „EBA saņēmējvalstis” ir vismazāk 
attīstīto valstu īpašā veicināšanas režīma 
saņēmējvalstis, kā uzskaitīts IV pielikumā;

e) „EBA saņēmējvalstis” ir vismazāk 
attīstīto valstu un vismazāk attīstīto 
reģionu īpašā režīma saņēmējvalstis, kā 
uzskaitīts IV pielikumā;

Or. en

Pamatojums

Vārds „veicināšanas” šajā punkta lietots kļūdaini, jo attiecas tikai uz VPS+ režīmu. Vismazāk 
attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu radīt atšķirīgus 
tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām valstīm.
Ar šo grozījumu definīciju „EBA saņēmējvalstis” pielāgo vismazāk attīstīto reģionu 
iekļaušanai.
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Grozījums Nr. 44
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „vismazāk attīstītais reģions” ir 
muitas savienība vai brīvās tirdzniecības 
zona, kurā vairākums dalībnieku ir 
vismazāk attīstītās valstis un kurā visi 
dalībnieki ir apņēmušies izveidot 
savstarpēju muitas savienību, pieņemot 
juridiski saistošu instrumentu, kurā
noteikti īstenošanas termiņi.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu radīt 
atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Tāpēc vismazāk attīstītajām valstīm paredzētais īpašais režīms būtu jāattiecina arī uz 
vismazāk attīstītajiem reģioniem. Šis termins ir jāpievieno definīcijām.

Grozījums Nr. 45
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „VPS sadaļa” ir sadaļa, kas uzskaitīta 
V pielikumâ un izveidota pamatojoties uz 
kopējā muitas tarifa sadaļām un nodaļām;

i) „VPS sadaļa” ir sadaļa, kas uzskaitīta 
V un IX pielikumā un ir izveidota 
pamatojoties uz kopējā muitas tarifa 
sadaļām un nodaļām;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) kuru Pasaules Banka trīs gadus pēc 
kārtas tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas nav klasificējusi kā valsti ar 
augstiem ienākumiem;

Or. en

Pamatojums

Vairākas valstis ar vidēji augstiem ienākumiem ir mazāk aizsargātas, un tām arī turpmāk 
vajadzētu saņemt tarifu preferences, kuras piešķir atbilstīgi vispārējam preferenču režīmam.

Grozījums Nr. 47
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) kuru Pasaules Banka trīs gadus pēc 
kārtas tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas nav klasificējusi kā valsti ar 
augstiem ienākumiem;

Or. es

Pamatojums

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
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de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Grozījums Nr. 48
David Martin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) kuru Pasaules Banka trīs gadus pēc 
kārtas tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas nav klasificējusi kā valsti ar 
augstiem ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka divus gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

Or. de

Pamatojums

Pasaules Bankai ir vajadzīgs vairāk laika, lai pienācīgi klasificētu valstis, ņemot vērā 
nepieciešamību vākt un apstrādāt datus.

Grozījums Nr. 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka divus gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem un tautas attīstības 
indeksā tā nav klasificēta kā valsts ar ļoti 
augstu vai augstu tautas attīstības līmeni;
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiek pievienots jauns kritērijs saistībā ar līdzdalību pasaules tirdzniecībā. Šiem 
aprēķiniem izmantojami PTO oficiālie dati par vadošajiem eksportētājiem pasaules preču 
tirdzniecībā (neskaitot ES iekšējo tirdzniecību).

Grozījums Nr. 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. en

Pamatojums

No VPS shēmas darbības jomas būtu jāizslēdz lielas jaunās ekonomikas valstis, kuras jau ir 
labi integrētas pasaules tirdzniecībā — tām nav vajadzīgas īpašas tarifu preferences valsts 
ekonomikas atbalstam, un tās negrasās konkurēt ar nabadzīgākajām valstīm plašā produktu 
klāsta dēļ, tādējādi gūstot visus labumus, ko sniedz VPS preferences. Lai arī pastāv 
gradācijas mehānisms, lielāko tirdzniecības valstu iekļaušana VPS shēmā šķiet neloģiska.

Grozījums Nr. 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. en

Pamatojums

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Grozījums Nr. 58
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā 
valsti ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu pārskatīšanas to 
nav klasificējusi kā valsti ar augstiem 
ienākumiem vai ar vidēji augstiem 
ienākumiem vai arī tās daļa pasaules 
preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. es

Grozījums Nr. 59
Emilio Menéndez del Valle
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem;

a) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā valsti 
ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem vai arī tās daļa 
pasaules preču eksportā nepārsniedz 1 %;

Or. es

Grozījums Nr. 60
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vai
Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas tieši 
pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā 
valsti ar vidēji augstiem ienākumiem un 
tā nav uzskatāma par mazāk aizsargātu 
valsti atbilstoši VII pielikumam. Ar 
neaizsargātību saprot diversifikācijas 
trūkumu un integrācijas trūkumu 
starptautiskajā tirdzniecības sistēmā;

Or. en

Pamatojums

Ienākumu kritēriju kombinējot ar neaizsargātības kritērijiem, tiek iegūts precīzāks rādītājs, 
kas ļauj VPS priekšrocības piešķirt valstīm, kurām atbalsts ir nepieciešams visvairāk.

Grozījums Nr. 61
David Martin
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas 
tieši pirms saņēmējvalstu saraksta 
atjaunināšanas to nav klasificējusi kā 
valsti ar vidēji augstiem ienākumiem un 
to no šīs valsts uz Eiropas Savienību 
importēto produktu vērtība, kuri iekļauti 
V pielikuma septiņās lielākajās VPS 
sadaļās, ir mazāka par 95 % no visu 
V pielikumā uzskaitīto produktu vērtības, 
kas no šīs valsts importēti uz Eiropas 
Savienību (vidējais iepriekšējo trīs gadu 
rādītājs);

Or. en

Grozījums Nr. 62
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punkta b) apakšpunkts 
neattiecas uz vismazāk attīstītajām valstīm.

2. Panta 1. punkta b) apakšpunkts 
neattiecas uz vismazāk attīstītajām valstīm 
vai vismazāk attīstītajiem reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu ieviest 
atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Tāpēc vismazāk attīstītajām valstīm paredzētais īpašais režīms būtu jāattiecina arī uz 
vismazāk attīstītajiem reģioniem un termins „vismazāk attīstītais reģions” būtu jāiekļauj 
pantos, kuros minētas vismazāk attīstītās valstis.
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Grozījums Nr. 63
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lēmumu saņēmējvalsti svītrot no VPS 
saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar 
3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, piemēro vienu 
gadu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas;

a) lēmumu saņēmējvalsti svītrot no VPS 
saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar 
3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 
1. punkta a) un aa) apakšpunktu, piemēro
pakāpeniski sešu gadu periodā;

Or. en

Pamatojums

Gradācijas iespējamās negatīvās sekas vajadzētu samazināt, paredzot atbilstīgus pārejas
periodus, kas potenciāli skartajiem ražotājiem nodrošinātu pietiekamu termiņu, kurā 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lēmumu saņēmējvalsti svītrot no VPS 
saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar 
3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, piemēro vienu 
gadu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas;

a) lēmumu saņēmējvalsti svītrot no VPS 
saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar 
3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, piemēro sešus 
mēnešus pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Daniel Caspary
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lēmumu saņēmējvalsti svītrot no VPS 
saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar 
3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, piemēro vienu 
gadu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas;

a) lēmumu saņēmējvalsti svītrot no VPS 
saņēmējvalstu saraksta saskaņā ar 
3. punktu un pamatojoties uz 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, piemēro deviņus 
mēnešus pēc lēmuma spēkā stāšanās 
dienas;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Robert Sturdy
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 5,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 25 %.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātie samazinājumi neatsver papildu birokrātijas slogu, kas saistīts ar šīs 
preferences pieprasīšanu.
Palielinot samazinājumus līdz 5,5 procentu punktiem vai 25 % attiecībā uz 

tekstilizstrādājumiem, pieaugtu jaunattīstības valstīm piešķirto preferenču vērtība, un tām 
būtu vērts tās pieprasīt.

Grozījums Nr. 67
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 15 %.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt īpašus stimulējošus pasākumus, kas ilgtspējīgu attīstību un labu 
pārvaldību padarītu pievilcīgāku, tādēļ samazinājumi zīdam, vilnai, kokvilnai, tekstilšķiedrām 
un vairākiem tekstilizstrādājumiem un paklājiem, kas ražoti valstīs, kuras neratificē un 
neievieš attiecīgās ANO konvencijas, būtu jāsamazina no 20 % līdz 15 %. No tā labumu gūtu 
arī VAV.

Grozījums Nr. 68
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējums apliecināja, ka VPS regulā ietverts līdz šim vēl neizmatots potenciāls —
iespējas VAV un mazām un neaizsargātām valstīm palielināt eksportu. Ar grozījumu 
ierosināts paplašināt preferences par labu EBA un VPS+ saņēmējvalstīm.

Grozījums Nr. 73
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par 3,5 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

2. Par 3 procentu punktiem samazina 
kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus 
produktiem, kas kā paaugstināta riska 
produkti uzskaitīti V pielikumā. Attiecībā 
uz VPS XI a) un XI b) sadaļā minētajiem 
produktiem šis samazinājums ir 20 %.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā lielos ieguvumus no tirdzniecības, jaunās VPS regulas galvenajam mērķim jābūt 
mazu un neaizsargātu ekonomiku (un jo īpaši VAV) pilnīgai integrācijai pasaules 
tirdzniecībā. Ar grozījumu paredzēts paplašināt preferences par labu EBA un VPS+ 
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saņēmējvalstīm, vienlaikus saglabājot augsta līmeņa labvēlību pret citām progresīvākajām 
jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 74
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3,5 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3,5 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3,5 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3,5 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3,5 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

3. Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas 
aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu 
Regulā (EK) Nr. 732/2008 par kopējā 
muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kuri 
piemērojami dienā, kad stājas spēkā šī 
regula, šā panta 2. punktā minētajiem 
produktiem paredz tarifu samazinājumu 
par vairāk nekā 3 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējums apliecināja, ka VPS regulā ietverts līdz šim vēl neizmatots potenciāls —
iespējas VAV un mazām un neaizsargātām valstīm palielināt eksportu. Ar grozījumu 
ierosināts paplašināt preferences par labu EBA un VPS+ saņēmējvalstīm.

Grozījums Nr. 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā, 
atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā 
vērtība pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. un
12. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās valsts vidējā vērtība pārsniedz 
VI pielikumā noteikto robežvērtību. 
Robežvērtību aprēķina kā procentuālo daļu 
no tā paša produkta importa no visām VPS 
saņēmējvalstīm kopējās Eiropas Savienības 
importa vērtības.
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Or. en

Grozījums Nr. 80
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā, 
atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā 
vērtība pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. un
9. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās valsts vidējā vērtība pārsniedz 
VI pielikumā noteikto robežvērtību. 
Robežvērtību aprēķina kā procentuālo daļu 
no tā paša produkta importa no visām VPS 
saņēmējvalstīm kopējās Eiropas Savienības 
importa vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā, 
atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā vērtība 
pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. un 
9. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem VPS 
sadaļas produktiem, kuru izcelsme ir VPS 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā vērtība 
pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā, 
atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā vērtība 
pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. un
9. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās saņēmējvalsts vidējā vērtība 
pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā līdz šim, gradācija turpmāk būtu jāattiecina arī uz VPS+ saņēmējvalstīm.

Grozījums Nr. 83
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā, 
atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā 
vērtība pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. un
12. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās valsts vidējā vērtība pārsniedz 
VI pielikumā noteikto robežvērtību. 
Robežvērtību aprēķina kā procentuālo daļu 
no tā paša produkta importa no visām VPS 
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importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

saņēmējvalstīm kopējās Eiropas Savienības 
importa vērtības.

Or. en

Pamatojums

Gradācija ir galvenais instruments, ar kuru uzlabo konkurētspēju mazāk diversificētās un 
mazāk konkurētspējīgās valstīs. Lai to veicinātu, Komisija ir ieviesusi arī detalizētākas 
produktu sadaļas, tādējādi cenšoties izveidot mērķtiecīgāku gradācijas mehānismu. Ja kādā 
saņēmējvalstī ražoti produkti kļūst konkurētspējīgi pasaulē, taču tie joprojām gūst labumu no 
tirdzniecības preferencēm, tas mazina mazāk konkurētspējīgo saņēmējvalstu iespējas uzlabot 
savu tirgus pozīciju.

Grozījums Nr. 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. pantā,
atceļ attiecībā uz tādiem VPS sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā 
vērtība pārsniedz VI pielikumā noteikto 
robežvērtību. Robežvērtību aprēķina kā 
procentuālo daļu no tā paša produkta 
importa no visām VPS saņēmējvalstīm 
kopējās Eiropas Savienības importa 
vērtības.

1. Tarifa preferences, kas minētas 7. un
9. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem sadaļas 
produktiem, kuru izcelsme ir 
saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo 
produktu importa Eiropas Savienībā no 
attiecīgās valsts vidējā vērtība pārsniedz 
VI pielikumā noteikto robežvērtību. 
Robežvērtību aprēķina kā procentuālo daļu 
no tā paša produkta importa no visām VPS 
saņēmējvalstīm kopējās Eiropas Savienības 
importa vērtības.

Or. en

Pamatojums

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
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beneficiaries.

Grozījums Nr. 85
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja II pielikumā veic grozījumus atbilstīgi 
4. pantā noteiktajiem kritērijiem, Komisijai 
ir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu 
VI pielikumu, pielāgojot minētajā 
pielikumā uzskaitīto kārtību un tādējādi 
saglabājot klasificēto produktu sadaļu 
proporcionāli vienādu svaru, kā noteikts 
1. punktā.

6. Ja II pielikumā veic grozījumus atbilstīgi 
4. pantā noteiktajiem kritērijiem, Komisijai 
ir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu 
VI pielikumu, pielāgojot minētajā 
pielikumā uzskaitīto kārtību un tādējādi 
saglabājot klasificēto produktu sadaļu 
proporcionāli vienādu svaru, kā noteikts šī 
panta 1. punktā. Veicot šādus 
pielāgojumus, Komisija ņem vērā arī to, 
cik lielā mērā kopš pēdējās pielāgošanas 
ir samazinājusies no visām VPS 
saņēmējvalstīm uz Eiropas Savienību 
importēto produktu vērtība tādēļ, ka 
piemērots gan šā panta 1. punkts, gan 
atceltas VPS preferences, jo ir noslēgti 
divpusēji un daudzpusēji tirdzniecības 
nolīgumi, kuros viena no pusēm ir 
Eiropas Savienība.

Or. en

Pamatojums

Produktu gradācijas kārtība ir jāpielāgo, ja samazinās no visām VPS saņēmējvalstīm uz 
Eiropas Savienību importēto produktu kopējā vērtība. Tāpat ir jāņem vērā produktu 
gradācija un palielināts konkurences spiediens, ko rada papildu tirgu atvēršana saistībā ar 
piedāvātajiem divpusējiem un daudzpusējiem ES tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm 
vai reģioniem.

Grozījums Nr. 86
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) ir ratificējusi un faktiski īstenojusi visas 
VIII pielikumā uzskaitītās konvencijas;

Or. en

Pamatojums

Ja tiek pieļauts, ka sākumā būtu jāidentificē nopietni pārkāpumi, jāsecina, ka kritēriji dalībai 
sistēmā nav pietiekami stingri noteikti.

Grozījums Nr. 87
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas, neiekļaujot ar šo 
konvenciju mērķiem un nolūku
nesavienojamas atrunas, un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos vai pieejamajos pierādījumos
nav identificēti nopietni pārkāpumi šo 
konvenciju efektīvā īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas, neiekļaujot ar šo 
konvenciju mērķiem un nolūku 
nesavienojamas atrunas, un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos vai pieejamajos pierādījumos 
nav identificēti nopietni pārkāpumi šo 
konvenciju efektīvā īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) tā bez būtiskām atrunām ir ratificējusi 
visas VIII pielikumā uzskaitītās 
konvencijas un jaunākajos pieejamajos 
pārraudzības struktūru secinājumos nav 
identificēti nopietni pārkāpumi šo 
konvenciju efektīvā īstenošanā;

Or. en

Pamatojums

Nosacījumi iekļaušanai VPS+ saņēmējvalstu sarakstā attiecībā uz konvenciju efektīvu 
īstenošanu nav stingri noteikti. Regulas 9. panta b) apakšpunktā tikai izdarīta atsauce uz to, 
ka jaunākajos pieejamajos pārraudzības struktūru secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā īstenošanā.  Nebūtu pieļaujama nevērīga attieksme pret 
VPS+ pamatideju, tomēr iespējama nepareiza interpretācija attiecībā uz ratificēšanu ar 
atrunām, jo īpaši gadījumos, kad šādas atrunas attiektos uz būtiskiem konvencijas 
elementiem.

Grozījums Nr. 90
Mário David, Cristiana Muscardini
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas, neiekļaujot ar šo 
konvenciju mērķiem un nolūku 
nesavienojamas atrunas, un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos vai pieejamajos pierādījumos 
nav identificēti nopietni pārkāpumi šo 
konvenciju efektīvā īstenošanā;

Or. en

Pamatojums

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Grozījums Nr. 91
David Martin

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas un jaunākajos 
pieejamajos pārraudzības struktūru 
secinājumos nav identificēti nopietni 
pārkāpumi šo konvenciju efektīvā 
īstenošanā;

b) ir ratificējusi visas VIII pielikumā 
uzskaitītās konvencijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ir atcēlusi nāvessodu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja II pielikums tiek grozīts, Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 36. pantu, lai grozītu VII pielikumu, 
pārskatot neaizsargātības robežvērtības, 
kas uzskaitītas VII pielikuma 1.b sadaļā, lai 
saglabātu proporcionāli tādu pašu 
neaizsargātības robežvērtību, kā aprēķināts 
atbilstīgi VII pielikumam.

2. Ja II pielikums tiek grozīts, Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 36. pantu, lai grozītu VII pielikumu, 
pārskatot neaizsargātības robežvērtības, 
kas uzskaitītas VII pielikuma 1.b sadaļā, lai 
saglabātu proporcionāli tādu pašu 
neaizsargātības robežvērtību, kā aprēķināts 
atbilstīgi VII pielikumam. Pārskatot 
neaizsargātības robežvērtības, Komisija 
ņem vērā arī to, cik lielā mērā kopš 
pēdējās pielāgošanas ir samazinājusies no 
visām VPS saņēmējvalstīm uz Eiropas 
Savienību importēto produktu vērtība 
tādēļ, ka piemērots gan 8. panta 1. punkts, 
gan atceltas VPS preferences, jo ir 
noslēgti divpusēji un daudzpusēji 
tirdzniecības nolīgumi, kuros viena no 
pusēm ir Eiropas Savienība.

Or. en

Pamatojums

Neaizsargātības robežvērtības ir jāpielāgo, ja samazinās no visām VPS saņēmējvalstīm uz 
Eiropas Savienību importēto produktu kopējā vērtība. Tāpat ir jāņem vērā produktu 
gradācija un palielināts konkurences spiediens, ko rada papildu tirgu atvēršana saistībā ar 
piedāvātajiem divpusējiem un daudzpusējiem ES tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm 
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vai reģioniem.

Grozījums Nr. 94
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja valsts, kas 
Komisijai iesniedz pieprasījumu, to dara 
rakstiski. Pieprasījumā sniedz aptverošu 
informāciju par VIII pielikumā minēto 
konvenciju ratificēšanu un ietver 9. panta 
1. punkta c), d) un e) apakšpunktā minētos 
saistošos pienākumus.

2. Pieprasījuma iesniedzēja valsts, kas 
Komisijai iesniedz pieprasījumu, to dara 
rakstiski. Pieprasījumā sniedz aptverošu 
informāciju par VIII pielikumā minēto 
konvenciju ratificēšanu un efektīvu 
īstenošanu un ietver 9. panta 1. punkta c), 
d) un e) apakšpunktā minētos saistošos 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Konvenciju efektīvu piemērošanu var garantēt tikai tad, ja tās pēc ratificēšanas tiek īstenotas.
Pārkāpumu procedūras attiecas galvenokārt uz īstenošanu, nevis tikai uz ratificēšanu.

Grozījums Nr. 95
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pieprasījuma izskatīšanas Komisija 
pieņem lēmumu, vai pieprasījuma 
iesniedzējai valstij piešķir īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai.

4. Pēc pieprasījuma izskatīšanas Komisija 
pieņem lēmumu, vai pieprasījuma 
iesniedzējai valstij piešķir īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai. Komisija lēmumu par 
sākotnējo atbilstību pieņem, pamatojoties 



PE480.597v01-00 44/108 AM\889586LV.doc

LV

uz attiecīgo pārraudzības struktūru 
secinājumiem un ieteikumiem un visu to 
informāciju, ko sniegušas trešās puses, 
tostarp pilsoniskā sabiedrība, 
arodbiedrības un Eiropas Parlaments.

Or. en

Pamatojums

Lai informācija būtu pārredzama un izsmeļoša, tā jāsaņem no dažādām iesaistītajām pusēm 
un jāizskata pirms lēmuma pieņemšanas.

Grozījums Nr. 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pieprasījuma izskatīšanas Komisija 
pieņem lēmumu, vai pieprasījuma 
iesniedzējai valstij piešķir īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai.

4. Pēc pieprasījuma izskatīšanas Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 36. pantu, lai pieņemtu vai 
grozītu III pielikumu nolūkā pieprasījuma 
iesniedzējai valstij piešķirt īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai un attiecīgo valsti 
iekļaut VPS+ saņēmējvalstu sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja VPS+ saņēmējvalsts vairs neatbilst 
9. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem vai atsauc 
jebkuru no saviem saistošajiem 
pienākumiem, kas minēti 9. panta 1. punkta 

5. Ja VPS+ saņēmējvalsts vairs neatbilst 
9. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem vai atsauc 
jebkuru no saviem saistošajiem 
pienākumiem, kas minēti 9. panta 1. punkta 
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c), d) un e) apakšpunktā, to svītro no VPS+ 
saņēmējvalstu saraksta.

c), d) un e) apakšpunktā, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu 
III pielikumu nolūkā svītrot šo valsti no 
VPS+ saņēmējvalstu saraksta.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Panta 4. un 5. punkta nolūkos 
Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 36. pantu, lai izveidotu 
un grozītu III pielikumu, pievienojot vai 
svītrojot valsti no VPS+ saņēmējvalstu 
saraksta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija informē pieteikuma iesniedzēja 
valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
4. un 5. punktu. Ja pieprasījuma iesniedzēja 
valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, 
tai paziņo dienu, kad minētais lēmums 
stājas spēkā.

7. Komisija informē pieteikuma iesniedzēja 
valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
4. un 5. punktu, un Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, 
kurā izklāsta un pamato savu lēmumu. Ja 
pieprasījuma iesniedzēja valstij piešķir 
īpašo veicināšanas režīmu, tai paziņo 
dienu, kad minētais lēmums stājas spēkā.

Or. en
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Pamatojums

Lielākai pārredzamībai ir jābūt vienam no VPS+ režīma mērķiem.

Grozījums Nr. 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija informē pieteikuma iesniedzēja 
valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
4. un 5. punktu. Ja pieprasījuma iesniedzēja 
valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, 
tai paziņo dienu, kad minētais lēmums 
stājas spēkā.

7. Komisija pēc minētā pielikuma 
grozīšanas informē pieteikuma iesniedzēja 
valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
4. un 5. punktu. Ja pieprasījuma iesniedzēja 
valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, 
tai paziņo dienu, kad attiecīgais deleģētais 
akts stājas spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informāciju par to, cik efektīvi katra 
VPS+ saņēmējvalsts īsteno katru 
VIII pielikumā uzskaitīto konvenciju.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izdarot secinājumus par VIII pielikumā 
minēto konvenciju efektīvu īstenošanu, 
Komisija novērtē attiecīgo pārraudzības 
struktūru secinājumus un ieteikumus.

4. Izdarot secinājumus par VIII pielikumā 
minēto konvenciju efektīvu īstenošanu, 
Komisija novērtē attiecīgo pārraudzības 
struktūru secinājumus un ieteikumus, kā 
arī visu to informāciju, ko sniegušas 
trešās puses, tostarp pilsoniskā sabiedrība, 
arodbiedrības vai Eiropas Parlaments.

Or. en

Pamatojums

Sociālo, vides un pārvaldības standartu īstenošanas pārraudzībai vajadzētu būt 
pārredzamākai. Pilsoniskajai sabiedrībai, arodbiedrībām un Eiropas Parlamentam jādod 
savs ieguldījums uzraudzības un novērtēšanas procesā.

Grozījums Nr. 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai uz laiku atceļ 
attiecībā uz visiem vai konkrētiem 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS+ 
saņemējvalstī, ja praksē saņēmējvalsts 
neievēro uzņemtās saistības, kas minētas 
9. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā.

1. Īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai uz laiku atceļ 
attiecībā uz visiem vai konkrētiem 
produktiem, kuru izcelsme ir VPS+ 
saņemējvalstī, ja praksē saņēmējvalsts 
neievēro uzņemtās saistības, kas minētas 
9. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā,
vai arī nepilda pienākumu sadarboties ar 
Komisiju un atbilstoši 13. panta 
2. punktam nodrošināt visu nepieciešamo 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisijai, vai nu balstoties uz 
14. pantā minētā ziņojuma secinājumiem, 
vai arī pieejamajiem pierādījumiem, ir 
pamatotas bažas, ka konkrētā VPS+ 
saņēmējvalsts neievēro uzņemtās saistības, 
kas minētas 9. panta 1. punkta c), d) un 
e) apakšpunktā, saskaņā ar 38. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru 
tā pieņem lēmumu sākt procedūru tādu 
tarifa preferenču pagaidu atcelšanai, kas 
piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas 
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai. Komisija informē par to
Eiropas Parlamentu un Padomi.

3. Ja Komisijai, vai nu balstoties uz 
14. pantā minētā ziņojuma secinājumiem, 
vai arī pieejamajiem pierādījumiem, ir 
pamatotas bažas, ka konkrētā VPS+ 
saņēmējvalsts neievēro uzņemtās saistības, 
kas minētas 9. panta 1. punkta c), d) un 
e) apakšpunktā, vai arī nepilda pienākumu 
sadarboties ar Komisiju un atbilstoši 
13. panta 2. punktam nodrošināt visu 
nepieciešamo informāciju saskaņā ar 
38. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru tā pieņem lēmumu sākt 
procedūru tādu tarifa preferenču pagaidu 
atcelšanai, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai. Komisija par to 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) norāda iemeslus pamatotām bažām par 
tādu saistību izpildi, kuras uzņēmusies 
VPS+ saņēmējvalsts un kas ir minētas 
9. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā, 
kas var likt apšaubīt tās tiesības turpināt 
izmantot tarifa preferences, kas piešķirtas 
saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai; 
un

a) norāda iemeslus pamatotām bažām par 
tādu saistību izpildi, kuras uzņēmusies 
VPS+ saņēmējvalsts un kuras ir minētas 
9. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā,
vai arī to, ka netiks nepildīts pienākums 
sadarboties ar Komisiju un atbilstoši 
13. panta 2. punktam nodrošināt visu 
nepieciešamo informāciju, kas var likt 
apšaubīt tās tiesības turpināt izmantot tarifa 
preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai; un
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Or. en

Grozījums Nr. 106
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija meklē visu informāciju, ko 
uzskata par vajadzīgu, cita starpā attiecīgo 
pārraudzības struktūru secinājumus un 
ieteikumus. Izdarot secinājumus, Komisija 
novērtē visu attiecīgo informāciju.

6. Komisija meklē visu informāciju, ko 
uzskata par vajadzīgu, cita starpā attiecīgo 
pārraudzības struktūru secinājumus un 
ieteikumus, kā arī visu to informāciju, ko 
sniegušas trešās puses, tostarp pilsoniskā 
sabiedrība, arodbiedrības vai Eiropas 
Parlaments. Izdarot secinājumus, Komisija 
novērtē visu attiecīgo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Sociālo, vides un pārvaldības standartu īstenošanas pārraudzībai vajadzētu būt 
pārredzamākai. Pilsoniskajai sabiedrībai, arodbiedrībām un Eiropas Parlamentam jādod 
savs ieguldījums uzraudzības un novērtēšanas procesā.

Grozījums Nr. 107
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
nepamato pagaidu atcelšanu, tā pieņem 
lēmumu par pagaidu atcelšanas procedūras 
izbeigšanu saskaņā ar 38. panta 2. punktā 

8. Ja Komisija uzskata, ka konstatējumi 
nepamato pagaidu atcelšanu, tā pieņem 
lēmumu par pagaidu atcelšanas procedūras 
izbeigšanu saskaņā ar 38. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru. Lēmums 
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minēto konsultēšanās procedūru. tiek pieņemts, pamatojoties uz 
saņemtajiem pierādījumiem, un tiek 
nekavējoties publicē.

Or. en

Pamatojums

Lielākai pārredzamībai ir jābūt vienam no VPS+ režīma mērķiem.

Grozījums Nr. 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
15. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja Komisija lemj par pagaidu atcelšanu, 
šāds lēmums stājas spēkā sešus mēnešus 
pēc tā pieņemšanas.

10. Ja Komisija lemj par pagaidu atcelšanu, 
šāds lēmums stājas spēkā sešus mēnešus 
pēc tam, kad spēkā stājies attiecīgais 
deleģētais akts.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija konstatē, ka iemesli, kuri 
pamato tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, 
kā minēts 15. panta 1. punktā, vairs nav 
spēkā, tā atjauno tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar īpašo veicināšanas 
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai. Šajā nolūkā Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 36. pantu, lai grozītu III pielikumu.

Ja Komisija konstatē, ka iemesli, kuri 
pamato tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, 
kā minēts 15. panta 1. punktā, vairs nav 
spēkā, tā ir pilnvarota III pielikuma 
grozīšanas nolūkā saskaņā ar 36. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai atjaunotu
tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā ar 
īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kritērijiem atbilstoša valsts, kas 
uzskaitīta I pielikumā, izmanto tarifa 
preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo 
režīmu vismazāk attīstītajām valstīm, kā 
minēts 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
ja ANO klasificē šo valsti kā vismazāk 
attīstīto valsti.

1. Kritērijiem atbilstoša valsts, kas 
uzskaitīta I pielikumā, izmanto tarifa 
preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo 
režīmu vismazāk attīstītajām valstīm un 
vismazāk attīstītajiem reģioniem, ja ANO 
klasificē šo valsti kā vismazāk attīstīto 
valsti vai ja šī valsts ietilpst vismazāk 
attīstītajā reģionā, kā minēts 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu ieviest 
atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Tāpēc vismazāk attīstītajām valstīm paredzētais īpašais režīms būtu jāattiecina arī uz 
vismazāk attīstītajiem reģioniem un termins „vismazāk attīstītais reģions” būtu jāiekļauj 
pantos, kuros minētas vismazāk attīstītās valstis.

Grozījums Nr. 111
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kritērijiem atbilstoša valsts, kas 
uzskaitīta I pielikumā, izmanto tarifa 
preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo 
režīmu vismazāk attīstītajām valstīm, kā 
minēts 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 

1. Kritērijiem atbilstoša valsts, kas 
uzskaitīta I pielikumā, izmanto tarifa 
preferences, kas piešķirtas saskaņā ar īpašo 
režīmu vismazāk attīstītajām valstīm un 
vismazāk attīstītajiem reģioniem, kā 
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ja ANO klasificē šo valsti kā vismazāk 
attīstīto valsti.

minēts 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
ja ANO klasificē šo valsti kā vismazāk 
attīstīto valsti vai ja šī valsts ietilpst 
vismazāk attīstītajā reģionā.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu ieviest 
atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Tāpēc vismazāk attīstītajām valstīm paredzētais īpašais režīms būtu jāattiecina arī uz 
vismazāk attīstītajiem reģioniem un termins „vismazāk attīstītais reģions” būtu jāiekļauj 
pantos, kuros minētas vismazāk attīstītās valstis.

Grozījums Nr. 112
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kritērijiem atbilstoša valsts neizmanto 
tarifa preferences, kas piešķirtas saskaņā 
ar īpašo režīmu vismazāk attīstītajām 
valstīm un vismazāk attīstītajiem 
reģioniem, ja šīs valsts kopējais saražoto 
preču eksporta apjoms uz vienu 
iedzīvotāju saskaņā ar ANO Attīstības 
organizācijas (UNIDO) Rūpniecības 
attīstības ziņojuma datiem trīs gadus pēc 
kārtas pārsniedz USD 700.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga. Ar VPS nevajadzētu ieviest 
atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Tāpēc vismazāk attīstītajām valstīm paredzētais īpašais režīms būtu jāattiecina arī uz 
vismazāk attīstītajiem reģioniem un termins „vismazāk attīstītais reģions” būtu jāiekļauj 
pantos, kuros minētas vismazāk attīstītās valstis.
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Grozījums Nr. 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija turpina pārskatīt šo sarakstu, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
datiem. Ja EBA valsts vairs nepilda 
1. punktā minētos nosacījumus, ar 
Komisijas lēmumu to svītro no EBA 
saņēmējvalstu saraksta pēc trīs gadu 
pārejas perioda, sākot no dienas, kad 
pieņemts Komisijas lēmums.

Komisija turpina pārskatīt šo sarakstu, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
datiem. Ja EBA valsts vairs nepilda 
1. punktā minētos nosacījumus, ar 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu 
IV pielikumu nolūkā svītrot šo valsti no 
EBA saņēmējvalstu saraksta pēc trīs gadu 
pārejas perioda, sākot no dienas, kurā 
deleģētais akts stājies spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija turpina pārskatīt šo sarakstu, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
datiem. Ja EBA valsts vairs nepilda 
1. punktā minētos nosacījumus, ar 
Komisijas lēmumu to svītro no EBA 
saņēmējvalstu saraksta pēc trīs gadu 
pārejas perioda, sākot no dienas, kad 
pieņemts Komisijas lēmums.

Komisija turpina pārskatīt šo sarakstu, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
datiem. Ja EBA valsts vairs nepilda 
1. punktā minētos nosacījumus, ar 
Komisijas lēmumu to svītro no EBA 
saņēmējvalstu saraksta pēc vismaz trīs 
gadu pārejas perioda, sākot no dienas, kad 
pieņemts Komisijas lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta 2. punkta otrās daļas nolūkos 
Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu 
IV pielikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nopietni un sistemātiski tādu principu 
pārkāpumi, kas izklāstīti VIII pielikuma 
A daļā uzskaitītajās konvencijās;

a) nopietni tādu principu pārkāpumi, kas 
izklāstīti VIII pielikuma A daļā 
uzskaitītajās konvencijās;

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti grūti vienoties par visiem pieņemamu „sistemātiska pārkāpuma” definīciju. Skaidrības 
labad šo terminu nevajadzētu izmantot.

Grozījums Nr. 117
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nopietna un sistemātiska negodīga 
tirdzniecības prakse, ieskaitot tādu praksi, 
kas ietekmē izejvielu piegādi, atstājot 
negatīvu iespaidu uz Savienības 
ražošanas nozari, un kam saņēmējvalsts 

svītrots
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nav pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas 
tirdzniecības prakses gadījumos, kuri 
saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai 
par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo 
pantu piemēro, pamatojoties uz PTO 
kompetentās iestādes attiecīgu iepriekšēju 
konstatējumu;

Or. en

Pamatojums

Ekonomikas politika nedrīkst būt VPS piešķiršanas kritērijs. Pilnībā jāievēro jaunattīstības 
valstu tiesības regulēt izejvielu tirgu atbilstīgi savām interesēm.

Grozījums Nr. 118
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nopietna un sistemātiska negodīga 
tirdzniecības prakse, ieskaitot tādu praksi, 
kas ietekmē izejvielu piegādi, atstājot 
negatīvu iespaidu uz Savienības ražošanas 
nozari, un kam saņēmējvalsts nav 
pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas 
tirdzniecības prakses gadījumos, kuri 
saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai 
par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo 
pantu piemēro, pamatojoties uz PTO 
kompetentās iestādes attiecīgu iepriekšēju 
konstatējumu;

d) nopietna, negodīga tirdzniecības prakse, 
kas negatīvi ietekmē Savienības ražošanas 
nozari un kam saņēmējvalsts nav 
pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas 
tirdzniecības prakses gadījumos, kuri 
saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai 
par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo 
pantu piemēro, pamatojoties uz PTO 
kompetentās iestādes attiecīgu iepriekšēju 
konstatējumu;

Or. en

Pamatojums

Jaunattīstības valstīm, kuras gūst labumu no ES tirdzniecības preferencēm, jābūt tiesībām 
savas izejvielas izmantot valsts attīstībai.

Grozījums Nr. 119
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nopietna un sistemātiska negodīga 
tirdzniecības prakse, ieskaitot tādu praksi, 
kas ietekmē izejvielu piegādi, atstājot 
negatīvu iespaidu uz Savienības ražošanas 
nozari, un kam saņēmējvalsts nav 
pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas 
tirdzniecības prakses gadījumos, kuri 
saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai 
par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo 
pantu piemēro, pamatojoties uz PTO 
kompetentās iestādes attiecīgu iepriekšēju 
konstatējumu;

d) nopietna un sistemātiska negodīga 
tirdzniecības prakse, ieskaitot tādu praksi, 
kas ietekmē izejvielu piegādi, atstājot 
negatīvu iespaidu uz Savienības ražošanas 
uzņēmumiem, un kam saņēmējvalsts nav 
pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas 
tirdzniecības prakses gadījumos, kuri 
saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai 
par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo 
pantu piemēro, pamatojoties uz PTO 
kompetentās iestādes attiecīgu iepriekšēju 
konstatējumu;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķa atsauce uz ES ražotājiem (tāpat kā aizsardzības klauzulā), nevis uz ES ražošanas 
nozari.

Grozījums Nr. 120
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nopietni un sistemātiski reģionālo 
zvejniecības organizāciju vai jebkādu 
starptautisku nolīgumu, kuros Eiropas 
Savienība ir loceklis, mērķu pārkāpumi 
attiecībā uz zvejas resursu saglabāšanu un 
pārvaldību.

e) nopietni reģionālo zvejniecības 
organizāciju vai jebkādu starptautisku 
nolīgumu, kuros Eiropas Savienība ir 
loceklis, mērķu pārkāpumi attiecībā uz 
zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā pieredze liecina — varētu būt grūti pierādīt to, ka nopietni pārkāpumi ir bijuši arī 
sistēmiski un tāpēc palikuši nesodīti. Ar šo grozījumu vēlas nodrošināt, ka turpmāk 
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nopietniem pārkāpumiem var būt sekas.

Grozījums Nr. 121
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nopietni un sistemātiski reģionālo 
zvejniecības organizāciju vai jebkādu 
starptautisku nolīgumu, kuros Eiropas 
Savienība ir loceklis, mērķu pārkāpumi 
attiecībā uz zvejas resursu saglabāšanu un 
pārvaldību.

e) nopietni reģionālo zvejniecības 
organizāciju vai jebkādu starptautisku 
nolīgumu, kuros Eiropas Savienība ir 
loceklis, mērķu pārkāpumi attiecībā uz 
zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti grūti vienoties par visiem pieņemamu “sistemātisku pārkāpumu” definīciju. Skaidrības 
labad šo terminu nevajadzētu izmantot.

Grozījums Nr. 122
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību —
nopietni pārkāpumi saistībā ar Padomes 
2009. gada 24. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību 
nonāvēšanas laikā un/vai Padomes 
2004. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un saistīto darbību laikā. 

Or. en
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Pamatojums

Dzīvnieku aizsardzība ir iekļauta ES politikā.

Grozījums Nr. 123
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību —
nopietni pārkāpumi saistībā ar Padomes 
2009. gada 24. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību 
nonāvēšanas laikā un/vai Padomes 
2004. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un saistīto darbību laikā. 

Or. en

Pamatojums

Dzīvnieku aizsardzība ir iekļauta ES politikā.

Grozījums Nr. 124
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību —
nopietni pārkāpumi saistībā ar Padomes 
2009. gada 24. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību 
nonāvēšanas laikā un/vai Padomes 
2004. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un saistīto darbību laikā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz 19. panta 1. punktā 
minētajiem iespējamajiem pārkāpumiem 
Komisija izskata iesniegumus no Eiropas 
Parlamenta vai citām trešām pusēm, 
tostarp arodbiedrībām vai pilsoniskās 
sabiedrības.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības veicināšanas nolūkā ir jāpieņem informācija arī no vairākām iesaistītajām 
pusēm.

Grozījums Nr. 126
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a. Visos 9. un 10. punktā minētajos 
gadījumos lēmuma pamatā ir saņemtie 
pierādījumi un sods tiek noteikts 
nekavējoties.

Or. en
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Pamatojums

Procesa pārredzamība ir jāgarantē visos posmos.

Grozījums Nr. 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
19. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja Komisija lemj par pagaidu atcelšanu, 
šāds lēmums stājas spēkā sešus mēnešus 
pēc tā pieņemšanas.

11. Ja Komisija lemj par pagaidu atcelšanu, 
šāds lēmums stājas spēkā sešus mēnešus 
pēc tam, kad spēkā stājies attiecīgais 
deleģētais akts.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija konstatē, ka iemesli, kuri 
pamato tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, 
kā minēts 19. panta 1. punktā, vairs nav 
spēkā, tā atjauno tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem. Šajā 
nolūkā Komisijai ir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai 
grozītu attiecīgā gadījumā II, III vai 
IV pielikumu.

Ja Komisija konstatē, ka iemesli, kuri 
pamato tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, 
kā minēts 19. panta 1. punktā, vairs nav 
spēkā, tai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 36. pantu, lai grozītu 
attiecīgā gadījumā II, III vai IV pielikumu
nolūkā atjaunot tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pagaidu atcelšanas periods nav ilgāks 
par sešiem mēnešiem. Šā perioda beigās 
Komisija saskaņā ar 38. panta 4. punktā 
minēto steidzamības procedūru nolemj vai 
nu izbeigt pagaidu atcelšanu, vai arī 
pagarināt pagaidu atcelšanas periodu.

6. Pagaidu atcelšanas periods nav ilgāks 
par sešiem mēnešiem. Vēlākais šā perioda 
beigās Komisija saskaņā ar 38. panta 
4. punktā minēto steidzamības procedūru 
nolemj vai nu izbeigt pagaidu atcelšanu, 
vai arī pagarināt pagaidu atcelšanas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijai ir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu, lai 
izstrādātu noteikumus saistībā ar 
procedūru vispārējo aizsardzības pasākumu 
pieņemšanai, īpaši attiecībā uz termiņiem, 
pušu tiesībām, konfidencialitāti, 
informācijas izplatīšanu, pārbaudi, vizītēm 
un pārskatīšanu.

4. Noteikumus saistībā ar procedūru 
vispārējo aizsardzības pasākumu
pieņemšanai, īpaši attiecībā uz termiņiem, 
pušu tiesībām, konfidencialitāti, 
informācijas izplatīšanu, pārbaudi, vizītēm 
un pārskatīšanu pieņem atbilstoši 
parastajai likumdošanas procedūrai.

Or. en

Pamatojums

Aizsardzības procedūras noteikumus pieņem likumdevēji. Nav nepieciešamības šīs pilnvaras 
deleģēt Komisijai.

Grozījums Nr. 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izmeklēšanu pabeidz 12 mēnešos no tās 
sākuma, ieskaitot visus procesuālos 
aspektus, kas minēti 25., 26. un 27. pantā.

4. Izmeklēšanu pabeidz astoņos mēnešos
no tās sākuma, ieskaitot visus procesuālos 
aspektus, kas minēti 25., 26. un 27. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izmeklēšanu pabeidz 12 mēnešos no tās 
sākuma, ieskaitot visus procesuālos 
aspektus, kas minēti 25., 26. un 27. pantā.

4. Izmeklēšanu pabeidz sešos mēnešos no 
tās sākuma, ieskaitot visus procesuālos 
aspektus, kas minēti 25., 26. un 27. pantā.
Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja 
ieinteresēto personu skaits ir ļoti liels vai 
tirgus situācija ir sarežģīta, šo periodu var 
pagarināt vēl par trim mēnešiem. 
Komisija informē visas ieinteresētās 
personas par šādu pagarinājumu un 
paskaidro tā iemeslus.

Or. es

Pamatojums

Divpadsmit mēneši ir pārāk garš periods. Saprātīgāk būtu piemērot sešu mēnešu termiņu, 
paredzot iespēju izņēmuma gadījumos to par trim mēnešiem pagarināt.

Grozījums Nr. 133
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
25. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos, 
kas saistīti ar Eiropas Savienības ražotāju 
ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa 
pasliktināšanos, ko būtu sarežģīti uzlabot, 
Komisijai ir pilnvaras pieņemt nekavējoties 
piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 
38. panta 4. punktā minēto steidzamības 
procedūru, lai atjaunotu parastos Kopējā 
muitas tarifa nodokļus uz laiku līdz pat 
12 mēnešiem.

Pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos, 
kas saistīti ar Eiropas Savienības ražotāju 
ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa 
pasliktināšanos, vai arī gadījumos, kad 
kavēšanās ar pagaidu aizsardzības 
pasākumu īstenošanu var radīt kaitējumu, 
ko būtu sarežģīti novērst, Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt nekavējoties 
piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 
38. panta 4. punktā minēto steidzamības 
procedūru, lai atjaunotu parastos Kopējā 
muitas tarifa nodokļus uz laiku līdz pat 
12 mēnešiem.

Or. es

Grozījums Nr. 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka 
22. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi 
nav ievēroti, Komisija pieņem lēmumu, ar 
ko izbeidz izmeklēšanu un procedūru 
saskaņā ar 38. panta 3. punktā minēto
pārbaudes procedūru. Šādu lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Izmeklēšanu uzskata par 
izbeigtu, ja 24. panta 4. punktā minētajā 
periodā nav publicēts lēmumus, un visi 
steidzamie preventīvie pasākumi 
automātiski zaudē spēku.

Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka 
22. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi 
nav ievēroti, Komisija pieņem lēmumu, ar 
ko izbeidz izmeklēšanu un attiecīgo 
procesu, kas tiek īstenots saskaņā ar 
38. panta 2. punktā minēto konsultēšanās
procedūru. Šādu lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Izmeklēšanu uzskata par izbeigtu, ja 
24. panta 4. punktā minētajā periodā nav 
publicēts lēmumus, un visi steidzamie 
preventīvie pasākumi automātiski zaudē 
spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot šīs nodaļas I sadaļas 
noteikumus, Komisija ik gadu 1. janvārī 
pēc pašas iniciatīvas un saskaņā ar 
38. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru atceļ tarifa preferences, kas 
minētas 7. un 13. pantā attiecība uz VPS 
11. sadaļas b) iedaļas produktiem vai 
produktiem, kurus klasificē ar Kombinētās 
nomenklatūras kodiem 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 un 38249097, ja tādu produktu 
importa izcelsme, kas attiecīgi uzskatīti V 
vai IX pielikumā — atkarībā no tā, kuru 
piemēro, — ir saņēmējvalstī un to importa 
kopējais apjoms:

1. Neskarot šīs nodaļas I sadaļas 
noteikumus, Komisija ik gadu 1. janvārī 
pēc pašas iniciatīvas un saskaņā ar 
38. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru atceļ tarifa preferences, kas 
minētas 7. un 12. pantā attiecībā uz VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļas produktiem vai 
produktiem, kurus klasificē ar Kombinētās 
nomenklatūras kodiem 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 un 38249097, ja tādu produktu 
importa izcelsme, kas uzskaitīti attiecīgi 
V vai IX pielikumā — atkarībā no tā, kuru 
piemēro, — ir saņēmējvalstī un to importa 
kopējais apjoms:

Or. it

Grozījums Nr. 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 10 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

Or. it

Grozījums Nr. 137
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 138
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 139
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 140
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Pamatojums

Ikgadējais importa apjoma pieaugums par 15 % radītu kaitējumu Eiropas rūpniecībai, ko ar 
aizsardzības pasākumiem, visticamāk, nevarētu kompensēt.

Grozījums Nr. 141
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 142
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Pamatojums

Importa apjoma pieaugums par 15 % viena gada laikā ir ļoti augsts rādītājs. Šāda līmeņa 
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kaitējumu Eiropas rūpniecībai ar aizsardzības pasākumiem, visticamāk, nevarētu kompensēt.

Grozījums Nr. 143
Mário David

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinās vismaz par 15 % (pēc apjoma) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; vai

a) palielinās vismaz par 12,5 % (pēc 
apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; 
vai

Or. en

Pamatojums

Uzskatām, ka importa apjoma pieaugums par 15 % viena gada laikā ir pārāk augsts rādītājs. 
Šāda līmeņa kaitējumu Eiropas rūpniecībai ar aizsardzības pasākumiem, visticamāk, 
nevarētu kompensēt.

Grozījums Nr. 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) VPS 11. sadaļas b) iedaļas produktiem 
jebkurā divpadsmit mēnešu periodā ir 
lielāks par VI pielikuma 2. punktā minēto 
īpatsvaru no Eiropas Savienības produktu 
importa vērtības VPS 11. sadaļas b) iedaļā
no visām I pielikumā uzskatītajām valstīm 
un teritorijām.

b) VPS 11. sadaļas a) un b) iedaļas
produktiem jebkurā divpadsmit mēnešu 
periodā ir lielāks par VI pielikuma 
2. punktā minēto īpatsvaru no Eiropas 
Savienības produktu importa vērtības 
VPS 11. sadaļas a) un b) iedaļā no visām 
II pielikumā uzskaitītajām valstīm un 
teritorijām.

Or. it

Grozījums Nr. 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 6 %.

Or. it

Grozījums Nr. 146
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielâks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa vidējais 
īpatsvars produktiem, kas uzskaitīti V vai 
IX pielikumā, — atkarībā no tā, kuru 
piemēro, — trīs gadus pēc kārtas nav 
lielāks par 8 % no to produktu kopējās 
vērtības, ko uz Eiropas Savienību 
importējušas visas VPS saņēmējvalstis.

Or. es

Pamatojums

No Komisijas priekšlikuma nekļūst skaidrs, vai par pamatu aprēķiniem tiek ņemtas 
procentuālās daļas no ES importa kopumā vai arī no preferenču sistēmā iekļautā importa, kā 
to paredz pašreiz spēkā esošā regula.

Grozījums Nr. 147
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 6 %.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 6 %.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 6 %.

Or. en



PE480.597v01-00 70/108 AM\889586LV.doc

LV

Grozījums Nr. 150
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 4 %.

Or. en

Pamatojums

Noteiktais 8 % kritērijs ir ļoti liels sistēmā iekļautā Eiropas Savienības kopējā importa 
īpatsvars, un tas attiecas tikai uz dažiem svarīgākajiem importa veidiem. Drošības klauzula 
būtu jāpastiprina, robežvērtību pazeminot no 8 līdz 4 %.

Grozījums Nr. 151
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 4 %.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Niccolò Rinaldi
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Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa îpatsvars
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielâks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
importa īpatsvars attiecīgajiem 29. panta 
1. punktā uzskaitītajiem produktiem nav 
lielāks par 6 % no kopējās Eiropas 
Savienības importa vērtības tādiem pašiem 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro.

Or. en

Pamatojums

Noteiktais 8 % kritērijs ir ļoti liels sistēmā iekļautā Eiropas Savienības kopējā importa 
īpatsvars, un tas attiecas tikai uz dažiem svarīgākajiem importa veidiem. Drošības klauzula 
būtu jāpastiprina, robežvērtību pazeminot no 8 līdz 6%. Ar grozījumu arī precizēts, ka 
drošības nosacījumu piemērošana atsevišķiem produktiem būtu jāsaista ar objektīvu 
kaitējumu, ko šie produkti rada, nevis ar tirdzniecības tendencēm pasaulē, kurās tiek ņemtas 
vērā arī ar šādu kaitējumu nesaistītas preces.

Grozījums Nr. 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 8 %.

2. Panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz 
EBA saņēmējvalstīm un valstīm, kuru 
Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX 
pielikumā, — atkarībā no tā, kuru piemēro, 
— nav lielāks par 6 %.

Or. en

Pamatojums

Drošības klauzula neattiecas uz valstīm, kuru Eiropas Savienības importa īpatsvars 
produktiem, kas uzskaitīti V vai IX pielikumā, nav lielāks par 8 %, tādēļ īpašā drošības 
klauzula attiecas tikai uz dažiem svarīgākajiem importa veidiem. Uzskatām, ka drošības 
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prasībām jābūt stingrākām, lai paplašinātu valstu un produktu daudzveidību, samazinot 
29. panta 2. punktā noteikto robežvērtību no 8 līdz 6 %.

Grozījums Nr. 154
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vismazāk attīstītā reģiona 
jaunattīstības valsti klasificē kā 
,,saņēmējvalsti” saskaņā ar 
Regulas (EEK) Nr. 2454/93 67. panta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Vismazāk attīstītajām valstīm reģionālā integrācija ir ļoti svarīga.

Grozījums Nr. 155
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Par vismazāk attīstītu reģionu uzskata 
reģionālu grupu atbilstoši Regulas (EEK) 
Nr. 2454/93 67. panta k) apakšpunktam.

Or. en

Pamatojums

Ar VPS nevajadzētu ieviest atšķirīgus tirgus piekļuves režīmus un izcelsmes kumulācijas 
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noteikumus reģionos, kuri galvenokārt sastāv no vismazāk attīstītajām valstīm. Tāpēc 
vismazāk attīstītajām valstīm paredzētais īpašais režīms būtu jāattiecina arī uz vismazāk 
attīstītajiem reģioniem un šajos reģionos būtu jāpieļauj izcelsmes kumulācija.

Grozījums Nr. 156
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis katru mēnesi nosūta 
Komisijai sīkas ziņas par to produktu 
daudzumiem un vērtībām, kas laisti brīvā 
apgrozībā saskaņā ar tarifa preferencēm, un 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šādas 
laišanas.

5. Dalībvalstis katru mēnesi nosūta 
Komisijai sīkas ziņas par to produktu 
daudzumiem un vērtībām, kas laisti brīvā 
apgrozībā saskaņā ar tarifa preferencēm, un 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šādas 
laišanas. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
ietverta minētā informācija.

Or. es

Grozījums Nr. 157
Emilio Menéndez del Valle

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis katru mēnesi nosūta 
Komisijai sīkas ziņas par to produktu 
daudzumiem un vērtībām, kas laisti brīvā 
apgrozībā saskaņā ar tarifa preferencēm, un 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šādas 
laišanas.

5. Dalībvalstis katru mēnesi nosūta 
Komisijai sīkas ziņas par to produktu 
daudzumiem un vērtībām, kas laisti brīvā 
apgrozībā saskaņā ar tarifa preferencēm, un 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šādas 
laišanas. Izmantojot šo informāciju, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un dalībvalstīm ceturkšņa ziņojumu.

Or. es



PE480.597v01-00 74/108 AM\889586LV.doc

LV

Grozījums Nr. 158
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 
19., 20. un 22. pantā minētā pilnvaru 
deleģēšana ir spēkā uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 
19., un 20. pantā minētā pilnvaru 
deleģēšana ir spēkā uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai pielāgotu tekstu 22. panta 4. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

4. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome sešu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

4. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par četriem mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos 
piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi 
atbilstoši 2. punktam. Paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei par deleģēto 
aktu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, 
norāda steidzamības procedūras 
izmantošanas iemeslus.

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā divu mēnešu laikā 
pēc minēto aktu paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei un tos piemēro, 
kamēr nav izteikti iebildumi atbilstoši 
2. punktam. Paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei par deleģēto 
aktu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, 
norāda steidzamības procedūras 
izmantošanas iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Lai partneri un Eiropas importētāji varētu izvairīties no pārpratumiem un sarežģījumiem, 
deleģētajam aktam būtu jāstājas spēkā tikai tad, kad ir skaidrs, ka pret to neiebildīs neviena 
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no abām ES likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr. 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 
saistībā ar tās 5. pantu.

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 
saistībā ar tās 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ik pēc diviem gadiem Komisija iesniedz 
Padomei un Eiropas Parlamentam 
ziņojumu par sistēmas ietekmi, aptverot 
pēdējos divus gadus un visus preferenču 
režīmus, kas minēti 1. panta 2. punktā.

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ikgadēju ziņojumu par 
regulas piemērošanu un īstenošanu.
Ziņojumā iekļauj visus preferenču 
režīmus, kas minēti 1. panta 2. punktā, 
tostarp saistības attiecībā uz tirdzniecības 
šķēršļiem, un sniedz statistikas 
kopsavilkumu, kā arī atspoguļo to, kā 
mainījušās tirdzniecības attiecības ar 
saņēmējvalstīm un teritorijām.

2. Vispārējo preferenču komiteja un 
Eiropas Parlaments, pamatojoties uz 
ziņojumu, izskata sistēmas elementus. 
Eiropas Parlaments var aicināt Komisijas 
pārstāvi piedalīties atbildīgās komitejas 
sanāksmē, lai tas izklāstītu ikvienu ar šīs 
regulas īstenošanu saistītu jautājumu un 
sniegtu attiecīgus paskaidrojumus.
3. Komisija publisko ziņojumu ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas 
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Vispārējo preferenču komitejai un 
Eiropas Parlamentam.

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi šajā regulā precīzi noteikt pienākumu ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
42. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sistēmu piemēro astoņu gadu 
laikposmā no šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Keith Taylor

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-1a 02 0208 90 70 Varžu kājiņas NS

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-1a 02 svītrots svītrots svītrots

Or. en
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Pamatojums

Varžu kājiņu ražošanai ir slikta slava ar to saistītās nežēlības dēļ, tādēļ tai turpmāk 
nevajadzētu piemērot zema riska produktu un tādējādi arī beztarifu produktu statusu.

Grozījums Nr. 166
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-1a 02 0208 90 70 Varžu kājiņas NS

Grozījums
Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts Paaugstināta 

riska (S)/zema 
riska (NS)

S-1a 02 0208 90 70 Varžu kājiņas S

Or. en

Pamatojums

Varžu kājiņu ražošanai ir slikta slava ar to saistītās nežēlības dēļ, tādēļ tai turpmāk 
nevajadzētu piemērot zema riska produktu un tādējādi arī beztarifu produktu statusu.

Grozījums Nr. 167
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)
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S-1b 03 ex 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0301 10 90 
produktus

S

S-2a 06 ex 6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu 
daļas; sīpoli, saknes utml. augu 
daļas; griezti ziedi un dekoratīvi 
zaļumi, izņemot apakšpozīcijas
0604 91 40 produktus

S

S-6a 29 ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, 
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie 
atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 
2905 45 00 un apakšpozīcijā
2905 43 00 un 2905 44 minētos 
produktus

S

S-11b 62 62. nodaļa
Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti

S

S-12a 64 64. nodaļa
Apavi, getras un tamlīdzīgi 
izstrādājumi; šādu izstrādājumu 
daļas

S

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-1b 03 ex 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīciju 0301 10 90,
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
un 0307 59 10 produktus

S

S-2a 06 ex 6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu 
daļas; sīpoli, saknes utml. augu 
daļas; griezti ziedi un dekoratīvi 
zaļumi, izņemot apakšpozīciju
0604 91 40, 0602 10 90 un 
0603 11 00 produktus

S

S-6a 29 ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, 
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie 
atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 
2905 45 00 un apakšpozīcijās
2905 11 00, 2905 43 00 un 2905 44 
minētos produktus

S

S-11b 62 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti, izņemot apakšpozīcijas 
6212 10 90 produktus

S

S-12a 64 64. nodaļa
Apavi, getras un tamlīdzīgi 
izstrādājumi; šādu izstrādājumu 
daļas, izņemot apakšpozīciju 
6403 99 96 un 6403 99 98 

S
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produktus

Or. en

Grozījums Nr. 168
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

ex 3. nodaļa
Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0301 10 90 produktus

S
S-1b 03

0301 10 90 Dzīvas dekoratīvās jūras zivis NS

ex 6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu 
daļas; sīpoli, saknes utml. augu 
daļas; griezti ziedi un dekoratīvi 
zaļumi, izņemot apakšpozīcijas 
0604 91 40 produktus

S
S-2a 06

0604 91 40 Skujkoku zari, svaigi NS

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, 
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie 
atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 
2905 45 00 un apakšpozīcijā
2905 43 00 un 2905 44 minētos 
produktus

S
S-6a 29

29054500 Glicerīns NS

S-11b 62 62. nodaļa
Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti

S

S-12a 64 64. nodaļa
Apavi, getras un tamlīdzīgi 
izstrādājumi; šādu izstrādājumu 
daļas

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)
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S-1b 03 ex 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0301 10 90 produktus 
un apakšpozīcijās 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 un 
0307 59 10 minētos produktus

S

0301 10 90 Dzīvas dekoratīvās jūras zivis NS

S-2a 06 ex 6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu 
daļas; sīpoli, saknes utml. augu 
daļas; griezti ziedi un dekoratīvi 
zaļumi, izņemot apakšpozīcijas 
0604 91 40 produktus un 
apakšpozīcijās 0602 10 90 un 
0603 11 00 minētos produktus

S

0604 91 40 Skujkoku zari, svaigi NS

ex 2905
Acikliskie spirti un to halogenētie, 
sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie 
atvasinājumi, izņemot

S

apakšpozīcijā 2905 45 00 un 
apakšpozīcijās 2505 11 00,
2905 43 00 un 2905 44 minētos 
produktus

S-6a 29

29054500 Glicerīns NS

S-11b 62 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti, izņemot apakšpozīcijas 
6212 10 90 produktus

S

S-12a 64 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi 
izstrādājumi; šādu izstrādājumu 
daļas, izņemot apakšpozīciju 
6403 99 96 un 6403 99 98 
produktus

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.

Grozījums Nr. 169
Mário David, Cristiana Muscardini
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Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

ex 3. nodaļa
Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens 
bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0301 10 90 produktus

S
S-1b 03

0301 10 90 Dzīvas dekoratīvās jūras zivis NS

ex 6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; 
sīpoli, saknes utml. augu daļas; griezti 
ziedi un dekoratīvi zaļumi, izņemot 
apakšpozīcijas 0604 91 40 produktus

S
S-2a 06

0604 91 40 Skujkoku zari, svaigi NS

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

ex 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0301 10 90 un 
apakšpozīcijās 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 un 0307 59 10 minētos 
produktus

S
S-1b 03

0301 10 90 Dzīvas dekoratīvās jūras zivis NS

S-2a 06 ex 6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; 
sīpoli, saknes utml. augu daļas; griezti 
ziedi un dekoratīvi zaļumi, izņemot 
apakšpozīcijas 0604 91 40 produktus un 
apakšpozīcijās 0602 10 90 un 0603 11 00 
minētos produktus

S

0604 91 40 Skujkoku zari, svaigi NS

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
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exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Grozījums Nr. 170
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-2a 06 ex 
6. nodaļa

sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu 
daļas; sīpoli, saknes utml. augu 
daļas; griezti ziedi un dekoratīvi 
zaļumi, izņemot apakšpozīcijas 
0604 91 40 produktus

S

S-4b 18 18. nodaļa Kakao un kakao izstrādājumi S

S-4c 24 24. nodaļa Tabaka un tabakas rūpnieciski 
aizstājēji S

S-6a 38 ex 
39. nodaļa

Plastmasas un to izstrādājumi, 
izņemot pozīcijā 3901, 3902, 3903 
un 3904, apakšpozīcijā 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 un 3907 99, 
pozīcijā 3908 un 3920 un 
apakšpozīcijā ex 3921 90 10 un 
3923 21 00 minētos produktus

NS

S-11a 52 52. nodaļa Kokvilna S

S-11b 61
61. nodaļa Adīti vai tamborēti apģērbi un 

apģērba piederumi S

S-16 85 ex 
85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un 
to detaļas; Skaņu ierakstīšanas un 
atskaņošanas aparatūra, televīzijas 
attēla un skaņas ierakstīšanas un 
reproducēšanas aparatūra un šādu 
izstrādājumu detaļas un piederumi, 
izņemot apakšpozīcijā 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 līdz 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 
līdz 8519 89 19, pozīcijā 8521, 8525 
un 8527, apakšpozīcijā 8528 49, 
8528 59 un 8528 69 līdz 8528 72, 
pozīcijā 8529 un apakšpozīcijā 
8540 11 un 8540 12 minētos 
produktus

NS
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Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

ex 6. nodaļa sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; 
sīpoli, saknes utml. augu daļas; griezti 
ziedi un dekoratīvi zaļumi, izņemot 
apakšpozīciju 0603 12 00 un
0604 91 40 produktus

SS-2a 06

0603 12 00 Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem 
svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri

NS

ex 18. nodaļa Kakao un kakao izstrādājumi, izņemot 
apakšpozīcijas 18040000  produktus

SS-4b 18

18040000 Kakao sviests, tauki un eļļa NS

ex 24. nodaļa Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji, 
izņemot apakšpozīcijas 
24011060 produktus

SS-4c 24

24011060 Tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu, saulē 
kaltēta, austrumu (Oriental) tipa 

NS

S-6a 38 ex 39. nodaļa Plastmasas un to izstrādājumi, izņemot 
pozīcijā 3901, 3902, 3903 un 3904, 
apakšpozīcijā 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80  un 3907 99, pozīcijā 3908 un 
3920 un apakšpozīcijā ex 3921 90 10 un 
3923 21 00 minētos produktus

NS

ex 52. nodaļa Kokvilna, izņemot apakšpozīcijas 5205 
12 00 izstrādājumus

SS-11a 52

5205 12 00 Vienkārtas kokvilnas dzija no 
neķemmētām šķiedrām ar kokvilnas 
saturu 85 % no masas vai vairāk, ar 
lineāro blīvumu mazāku par 
714,29 decideksiem, bet ne mazāku par 
232,56 decideksiem, un metrisko numuru 
lielāku par 14, bet ne lielāku par 43 
(izņemot šujamos diegus un 
mazumtirdzniecībai sagatavotu dziju)

NS

ex 61. nodaļa Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba 
piederumi, izņemot apakšpozīciju 
6107 11 00, 6108 21 00 un 6108 22 00 
produktus

S

6107 11 00 Adītas vai tamborētas vīriešu vai zēnu 
kokvilnas apakšbikses vai īsbikses

NS

S-11b 61

6108 21 00 Adītas vai tamborētas sieviešu vai NS
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meiteņu kokvilnas biksītes vai īsbikses 

6108 22 00 Adītas vai tamborētas sieviešu vai 
meiteņu biksītes vai īsbikses no 
ķīmiskajām šķiedrām

NS

S-16 85 ex 85. nodaļa Elektroierīces un elektroiekārtas un to 
detaļas; Skaņu ierakstīšanas un 
atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla 
un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas 
aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un 
piederumi, izņemot apakšpozīcijā 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 
līdz 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 
līdz 8519 89 19, pozīcijā 8521 10, 8525 un 
8527, apakšpozīcijā 8528 49, 8528 59 un 
8528 69 līdz 8528 72, pozīcijā 8529 un 
apakšpozīcijā 8540 11 un 8540 12 minētos 
produktus

NS

Or. en

Pamatojums

Produktu klāstu iespējams paplašināt un padziļināt. Tas palielinātu attīstības potenciālu un 
jaunattīstības valstīm pieejamo preferenču vērtību. Šie produkti īpaši izraudzīti, lai neradītu 
kaitējumu ne VAV, ne ES rūpniecības nozarei.

Grozījums Nr. 171
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstināt
a riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistācijas, svaigas vai kaltētas, arī izlobītas 
vai mizotas NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Priežu rieksti, svaigi vai kaltēti, arī izlobīti 
vai mizoti NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Greipfrūti, tai skaitā pampelmūzes, svaigi 
vai žāvēti NS

Grozījums
Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts Paaugstināt
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a riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistācijas, svaigas vai kaltētas, arī izlobītas 
vai mizotas S

S-2b 07 08 0802 90 50 Priežu rieksti, svaigi vai kaltēti, arī izlobīti 
vai mizoti S

S-2b 07 08 0805 40 00 Greipfrūti, tai skaitā pampelmūzes, svaigi 
vai žāvēti S

Or. en

Pamatojums

Ražotāji Grieķijā, Kiprā, Itālijā un Spānijā gūs labumu no šāda grozījuma. Tiks skartas tādas 
pašreizējās VPS valstis kā Ķīna un Irāna.

Grozījums Nr. 172
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-2c 09 09 0901 12 00 Kafija, negrauzdēta, bez kofeīna S

S-2c 09 09 0901 21 00 Kafija, grauzdēta, ar kofeīnu S

S-2c 09 09 0901 22 00 Kafija, grauzdēta, bez kofeīna S

S-2c 09 09 0901 90 90 Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā 
samērā S

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-2c 09 09 0901 12 00 Kafija, negrauzdēta, bez kofeīna NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Kafija, grauzdēta, ar kofeīnu NS
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S-2c 09 09 0901 22 00 Kafija, grauzdēta, bez kofeīna NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Kafijas aizstājēji, kas satur jebkādu kafijas 
daudzumu NS

Or. en

Pamatojums

Ar šādu grozījumu varētu nodrošināt lielāku pievienoto vērtību kafijas pārstrādei lielākajās 
ražotājvalstīs, nevis Eiropā.

Grozījums Nr. 173
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugsti
nāta 
riska 
(S)/zema 
riska 
(NS)

S-4b 18 18. nodaļa Kakao un kakao izstrādājumi S

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

ex 18. nodaļa Kakao un kakao izstrādājumi, izņemot 
apakšpozīcijas 1804 00 00 produktus S

S-4b 18
1804 00 00 Kakao sviests, tauki un eļļa NS

Or. en

Grozījums Nr. 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula
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Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugsti
nāta 
riska 
(S)/zema 
riska 
(NS)

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, 
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot 
apakšpozīcijā 2905 45 00 un apakšpozīcijā
2905 43 00 un 2905 44 minētos produktus

S
S-6a 29

2905 45 00 Glicerīns NS

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstināta 
riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-6a 29 ex 2905 Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, 
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, S

izņemot apakšpozīcijā 2905 45 00 un 
apakšpozīcijās 2505 11 00, 2905 43 00 un 
2905 44 minētos produktus

2905 45 00 Glicerīns NS

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Grozījums Nr. 175
Mário David, Cristiana Muscardini
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Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugsti
nāta 
riska 
(S)/zema 
riska 
(NS)

S-11b 62 62. nodaļa Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav 
adīti vai tamborēti S

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-11b 62 62. nodaļa
Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav 
adīti vai tamborēti, izņemot apakšpozīcijas 
6212 10 90 produktus

S

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Grozījums Nr. 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugsti
nāta 
riska 
(S)/zema 
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riska 
(NS)

S-12a 64 64. nodaļa Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu 
izstrādājumu daļas S

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-12a 64 64. nodaļa
Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu 
izstrādājumu daļas, izņemot apakšpozīciju 
6403 99 96 un 6403 99 98 produktus

S

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Grozījums Nr. 177
Keith Taylor

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

S-16 84 ex 84. nodaļa Kodolreaktori, katli, mehānismi un 
mehāniskas ierīces un to detaļas, izņemot 
apakšpozīcijā 8401 10 00 un 8407 21 10 
minētos produktus

NS

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)
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S-16 svītrots svītrots svītrots svītrots

Or. en

Pamatojums

Šie produkti ir ar tiešām augstu risku.

Grozījums Nr. 178
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
V pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-16 84 ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un 
mehāniskas ierīces un to detaļas, izņemot 
apakšpozīcijā 8401 10 00 un 8407 21 10 
minētos produktus

NS

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

Paaugstinā
ta riska 
(S)/zema 
riska (NS)

S-16 84 ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un 
mehāniskas ierīces un to detaļas, izņemot 
apakšpozīcijā 8401 10 00 un 8407 21 10 
minētos produktus

S

Or. en

Pamatojums

Šie produkti ir ar tiešām augstu risku.

Grozījums Nr. 179
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
V pielikums – jauns teksts
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

KN kods Apraksts
Paaugstināta riska 
(S)/zema riska 
(NS)

280519 Sārmu/sārmzemju metāli, izņemot nātriju un kalciju NS

280530 Retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai 
sakausējumos NS

281820 Alumīnija oksīdi, izņemot mākslīgo korundu NS

780199 Nerafinēts svins, kas nav minēts 78.01 NS

810194 Neapstrādāts volframs, tostarp ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus 
stieņus un stieples NS

810411 Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 % NS

810419 Neapstrādāts magnijs (izņemot 810411) NS

810720 Neapstrādāts kadmijs, pulveri NS

810820 Neapstrādāts titāns; pulveri NS

810830 Titāna atgriezumi un lūžņi NS

(Produkti, kas jāpievieno — tabulā parādīts, kā tie izskatīsies pielikumā, ja tos pievienos).

Or. en

Pamatojums

Tā kā daudzas ekonomiski konkurētspējīgākas valstis ir izslēgtas no sistēmas, ir iespējas 
paplašināt produktu klāstu, lai palielinātu tā attīstības potenciālu. Paplašinot produktu 
klāstu, izraudzītajiem produktiem katrā ziņā ir jābūt būtiski vērtīgiem tām valstīm, uz kurām 
sistēmu attiecina joprojām, un vienlaikus jāraugās, lai nepieļautu kaitējumu vismazāk 
attīstītajām valstīm un ES rūpniecībai.

Grozījums Nr. 180
Robert Sturdy

Regulas priekšlikums
V pielikums – jauns teksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
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KN kods Apraksts
Paaugstināta 
riska (S)/zema 
riska (NS)

020422 Aitas gaļas izcirtņi ar kauliem, svaigi vai atdzesēti NS

020423 Aitas (tikai jēra) gaļa, svaiga vai atdzesēta, bez kauliem NS

020430 Jēra gaļas liemeņi un pusliemeņi, saldēti NS

020442 Aitas gaļas izcirtņi ar kauliem, saldēti NS

020443 Aitas gaļas izcirtņi bez kauliem, saldēti NS

081120
Avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, melnas / baltas / sarkanas 
jāņogas un ērkšķogas, nevārītas / pagatavotas tvaicējot / vārot ūdenī, 
saldētas, ar cukura piedevu / citu saldinātāju piedevu vai bez piedevas

NS

100190 Kvieši, izņemot cietos kviešus  kviešu un rudzu maisījums NS

100300 Mieži NS

100700 Graudu sorgo NS

110819 Cietes (izņemot 110811-110814) NS

160239 Gatavi / konservēti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi 01.05 (izņemot tītaru 
un Gallus domesticus šķirnes vistiņas) NS

230310 Cietes ražošanas atlikumi un tiem līdzīgi atlikumi, granulās vai nē NS

280519 Sārmu/sārmzemju metāli, izņemot nātriju un kalciju NS

280530 Retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai 
sakausējumos NS

281820 Alumīnija oksīdi, izņemot mākslīgo korundu NS

310221 Amonija sulfāts NS

310240 Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām 
vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi NS

310250 Nātrija nitrāts NS

310260 Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi NS

320120 Mimozu ekstrakts NS

510531 Smalkie kašmira kazas mati, kārsti / ķemmēti NS

780199 Nerafinēts svins, kas nav minēts 78.01 NS

810194 Neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus 
stieņus un stieples NS

810411 Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 % NS

810419 Neapstrādāts magnijs (izņemot 810411) NS

810720 Neapstrādāts kadmijs, pulveri NS

810820 Neapstrādāts titāns; pulveri NS

810830 Titāna atgriezumi un lūžņi NS

(Produkti, kas jāpievieno — tabulā parādīts, kā tie izskatīsies pielikumā, ja tos pievienos).

Or. en
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Pamatojums

Produktu klāstu iespējams paplašināt un padziļināt. Tas palielinātu attīstības potenciālu un 
jaunattīstības valstīm pieejamo preferenču vērtību. Šie produkti ir īpaši izraudzīti, lai 
neradītu kaitējumu ne VAV, ne ES rūpniecības nozarei.

Grozījums Nr. 181
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 8. panta noteikumus piemēro, kad 
8. panta 1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 17,5 %.

1. 8. panta noteikumus piemēro, kad 
8. panta 1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 15 %.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. es

Pamatojums

Šo produktu gradācijas robežvērtība būtu jāsamazina līdz 10 %, jo ierosinātā robežvērtība 
(14,5%) ir pārāk liela un varētu apdraudēt ES rūpniecības nozari. Tekstila nozare ir viena no 
pirmajām rūpniecības nozarēm, kas tiek veidota jaunattīstības valstīs. Tādēļ ES vienlaikus 
nonāk importa preces no daudzām valstīm, un tas rada ievērojamu spiedienu uz ES tekstila 
nozari.
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Grozījums Nr. 183
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 12,5 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā tekstila nozares stratēģisko nozīmi VAV attīstībā un VI pielikumā paredzētās 
robežvērtības ietekmi uz tekstilnozari, attiecībā uz 11. sadaļas a) un b) iedaļu varētu paredzēt 
zemāku gradācijas slieksni (10 %).

Grozījums Nr. 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. it

Grozījums Nr. 188
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā tekstila nozares stratēģisko nozīmi VAV attīstībā un VI pielikumā paredzētās 
robežvērtības ietekmi uz tekstilnozari, attiecībā uz 11. sadaļas a) un b) iedaļu varētu paredzēt 
zemāku gradācijas slieksni (10 %).

Grozījums Nr. 189
Emilio Menéndez del Valle

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. es

Grozījums Nr. 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 14,5 %.

2. 8. panta noteikumus piemēro VPS 
11. sadaļas a) un b) iedaļai, kad 8. panta 
1. punktā minētā procentuālā daļa 
pārsniedz 10 %.

Or. en



PE480.597v01-00 98/108 AM\889586LV.doc

LV

Pamatojums

Izpētot to, kā tekstila nozari ietekmē VI pielikumā paredzētā robežvērtība, un ņemot vērā 
tekstilnozares stratēģisko nozīmi VAV attīstībā, attiecībā uz 11. sadaļas a) un b) iedaļu 
ierosinām pazemināt gradācijas slieksni līdz 10 %.

Grozījums Nr. 191
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VII pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kārtība, kādā piemēro III nodaļu Kārtība, kādā piemēro 4. pantu un
III nodaļu

Or. en

Pamatojums

Mazāk aizsargātajām valstīm ar vidēji augstiem ienākumiem (UMIC) vajadzētu būt vispārējās 
preferenču sistēmas saņēmējvalstīm, ja tās jau negūst labumu no VPS+.

Grozījums Nr. 192
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. III nodaļas nolūkos mazāk aizsargāta 
valsts ir tāda valsts:

1. Regulas 4. panta un III nodaļas nolūkos 
mazāk aizsargāta valsts ir tāda valsts:

Or. en

Pamatojums

Mazāk aizsargātajām valstīm ar vidēji augstiem ienākumiem (UMIC) vajadzētu būt vispārējās 
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preferenču sistēmas saņēmējvalstīm, ja tās jau negūst labumu no VPS+.

Grozījums Nr. 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. en

Grozījums Nr. 194
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. es

Pamatojums

Nav pamata neaizsargātības robežvērtību palielināt līdz 2 %. Tas ir pārmērīgs solis un var 
negatīvi ietekmēt konkurentus no VAV un galarezultātā arī Eiropas ražošanas nozari.



PE480.597v01-00 100/108 AM\889586LV.doc

LV

Grozījums Nr. 195
Laima Liucija Andrikienė

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. en

Grozījums Nr. 196
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. en

Pamatojums

Importa daļas kritērijs ir jāsaglabā 1 % apmērā, un tas nedrīkst pieaugt līdz 2 %. Komisijas 
ierosinātā 2 % robežvērtība ļautu jau konkurētspējīgām valstīm gūt labumu no VPS+, 
tādējādi apdraudot VAV gūto labumu.

Grozījums Nr. 197
Elisabeth Köstinger
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Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. en

Grozījums Nr. 198
Emilio Menéndez del Valle

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. es

Grozījums Nr. 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
2 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 

b) kuras IX pielikumā uzskaitīto produktu 
imports Eiropas Savienībā ir mazāks par 
1 % no IX pielikumā uzskaitīto produktu 
kopējā importa Eiropas Savienībā, kuru 
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izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

izcelsme ir II pielikumā uzskaitītajās 
valstīs (vidēji pēdējos trijos gados pēc 
kārtas).

Or. en

Pamatojums

Importēto produktu daļa būtu jāsaglabā 1 % līmenī, un tā nedrīkstētu sasniegt 2 %, kā 
piedāvāts Komisijas priekšlikumā. Šis 2 % slieksnis ļautu jau konkurētspējīgām valstīm gūt 
labumu no VPS+, tādējādi apdraudot vismazāk attīstīto valstu ieguvumus.

Grozījums Nr. 200
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – A daļa – 15.a un b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a Kodolieroču neizplatīšanas līgums 
(1968. g.)
15.b Romas Starptautiskās Krimināltiesas 
statūti (1998. g.)

Or. en

Grozījums Nr. 201
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – B daļa – 27.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a ANO 1982. gada Jūras tiesību 
konvencija attiecībā uz transzonālo zivju 
krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu 
saglabāšanu un pārvaldību;

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
IX pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-1b 03 3. nodaļa Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens 
bezmugurkaulnieki

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-1b 03 3. nodaļa
Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens 
bezmugurkaulnieki, izņemot apakšpozīcijas 
0306 13 50 produktus

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Grozījums Nr. 203
Vital Moreira

Regulas priekšlikums
IX pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-1b 03 3. nodaļa Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un 
citi ūdens bezmugurkaulnieki 
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S-4c 24 24. nodaļa Tabaka un tabakas rūpnieciski 
aizstājēji

61 61. nodaļa Adīti vai tamborēti apģērbi un 
apģērba piederumi

62 62. nodaļa
Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborētiS-11b

63 63. nodaļa
Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; 
komplekti; valkāts apģērbs un lietoti 
tekstilizstrādājumi; lupatas

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-1b 03 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0306 13 50 
produktus

S-4c 24 24. nodaļa
Tabaka un tabakas rūpnieciski 
aizstājēji, izņemot apakšpozīcijas 
2401 20 35 produktus

61 61. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti, izņemot apakšpozīciju 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99 un 6110 30 99 
produktus

62 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti, izņemot apakšpozīciju 
6203 42 31, 6203 42 35 un 
6205 20 00 produktus

S-11b

63 63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; 
komplekti; valkāts apģērbs un lietoti 
tekstilizstrādājumi; lupatas, izņemot 
apakšpozīciju 6302 21 00, 
6302 31 00 un 6302 60 00 
produktus

Or. en

Grozījums Nr. 204
Paweł Zalewski

Regulas priekšlikums
IX pielikums – Tabula
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Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-1b 03 3. nodaļa Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un 
citi ūdens bezmugurkaulnieki 

S-4c 24 24. nodaļa Tabaka un tabakas rūpnieciski 
aizstājēji

61 61. nodaļa Adīti vai tamborēti apģērbi un 
apģērba piederumi

S-11b
62 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-1b 03 3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi 
ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot 
apakšpozīcijas 0306 13 50 
produktus

S-4c 24 24. nodaļa
Tabaka un tabakas rūpnieciski 
aizstājēji, izņemot apakšpozīcijas 
2401 20 35 produktus

61 61. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti, izņemot apakšpozīciju 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99 un 6110 30 99 
produktusS-11b

62 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba 
piederumi, kas nav adīti vai 
tamborēti, izņemot apakšpozīciju 
6203 42 31, 6203 42 35 un 
6205 20 00 produktus

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējums apliecināja, ka VPS regulā ietvertas līdz šim vēl neizmantotas iespējas 
VAV palielināt eksportu, samazinot tiešo konkurenci starp jaunajām ,,potenciālajām” VPS+ 
saņēmējvalstīm (proti, Filipīnām un Pakistānu) un EBA saņēmējvalstīm. Ar grozījumu 
ierosināts no IX pielikuma izslēgt desmit pirmo tarifu pozīciju produktus, ko eksportē no EBA 
saņēmējvalstīm, tieši konkurējot ar jaunajām ,,iespējamajām” VPS+ saņēmējvalstīm . Šādā 
veidā tiek mēģināts noskaidrot tās EBA eksporta daļas, kuras sastopas ar spēcīgu konkurenci 
no jauno VPS+ saņēmējvalstu puses.
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Grozījums Nr. 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
IX pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-4c 24 24. nodaļa Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

Grozījums
Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-4c 24 24. nodaļa Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji, 
izņemot apakšpozīcijas 2401 20 35 produktus

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Grozījums Nr. 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
IX pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

61 61. nodaļa Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba 
piederumi

62 62. nodaļa Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav 
adīti vai tamborēti

S-11b

63 63. nodaļa Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; 
valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; 
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lupatas

Grozījums

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

61

61. nodaļa Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba 
piederumi, izņemot apakšpozīciju 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99 un 
6110 30 99 produktus

62

62. nodaļa Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav 
adīti vai tamborēti, izņemot apakšpozīciju 
6203 42 31, 6203 42 35 un 6205 20 00 
produktus

S-11b

63

63. nodaļa Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; 
valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; 
lupatas, izņemot apakšpozīciju 6302 21 00, 
6302 31 00 un 6302 60 00 produktus

Or. en

Pamatojums

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Grozījums Nr. 207
Keith Taylor
Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IX pielikums – Tabula
Komisijas ierosinātais teksts

Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-16 84 84. nodaļa Kodolreaktori, katli, mehānismi un 
mehāniskas ierīces un to detaļas

Grozījums
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Sadaļa Nodaļa KN kods Apraksts

S-16 svītrots svītrots svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar VPS+ režīmu neveicina kodolrūpniecības pārcelšanu uz jaunattīstības valstīm.


