
PR\839051LV.doc PE452.776v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2010/0140(COD)

18.11.2010

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas 
piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 
31. decembrim
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Helmut Scholz



PE452.776v01-00 2/27 PR\839051LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu 
laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0142),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0135/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas 
atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. prasa Komisijai nekavējoties iesniegt priekšlikumu jaunai regulai par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Šīs Regulas mērķu sasniegšanas 
nolūkā Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Komisijai, veicot 
sagatavošanas darbus, ir īpaši svarīgi 
veikt atbilstīgas apspriedes, tostarp 
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ekspertu līmenī. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo apsvērumu tekstā tiek iekļauta atsauce uz Padomes Regulas (EK) Nr. 732/2008 
10. panta 2. punktu, 11. panta 7. un 8. punktu, 16. panta 3. punktu, 19. panta 3., 4. un 
5. punktu un uz 25. pantu. Šajos pantos tiek minēti deleģētie akti, ar kuriem saistītās 
procedūras ir noteiktas 27.a, 27.b, 27.c, 27.d un 27.e pantā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 291. pantu normas un 
vispārīgus principus attiecībā uz 
dalībvalstu rīcībā esošajiem mehānismiem 
Komisijas ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
uzraudzībai nosaka iepriekš ar regulu, ko 
pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru. Līdz minētās jaunās regulas 
pieņemšanai turpina piemērot Padomes 
Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 
28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību, izņemot regulatīvo kontroles 
procedūru, kura vairs nav piemērojama.

Or. en

Pamatojums

Šis standarta formulējums ir iekļauts to normatīvo tiesību aktu apsvērumā, kuri jau saskaņoti 
ar Padomi un pieņemti laikā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un ar kuriem piešķir 
ieviešanas pilnvaras.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
8. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„3. Komisija, izskatot no attiecīgām 
pārraudzības struktūrām gūto 
informāciju, regulāri pārskata 
III pielikumā uzskaitīto konvenciju 
ratifikācijas statusu un efektīvu 
īstenošanu. Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi, ja informācija 
liecina, ka saņēmējvalsts konvenciju 
īstenošanā ir novirzījusies no prasībām. 
Komisija līdz nākamās regulas 
apspriešanai iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopsavilkuma 
ziņojumu par ratifikācijas statusu un 
pieejamos attiecīgo uzraudzības iestāžu 
ieteikumus.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir jāinformē par to, ka saņēmējvalsts konvenciju īstenošanā, iespējams, ir 
novirzījusies no prasībām. Komisija līdz nākamās regulas apspriešanai iesniedz Eiropas 
Parlamentam kopsavilkuma ziņojumu par ratifikācijas statusu un pieejamos attiecīgo 
uzraudzības iestāžu ieteikumus.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
10. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„2. Komisija, izvērtējusi pieprasījumu, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar
27.a panta noteikumiem, lemj par to, vai 
pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķirt 
īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai.”

Or. en

Pamatojums

Deleģētie akti ir atbilstīgs pasākums, jo īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un 
labai pārvaldībai piešķiršana dalībvalstij ir pamatdokumenta grozījums. Lēmuma 
pieņemšana par to, kuras trešās valstis varēs izmantot VPS+, ir vispārējas piemērošanas 
pasākums. Pieņemot lēmumu, ka VPS+ var izmantot noteiktas trešās valstis, šis lēmums 
attiecas uz visu II pielikumā uzskaitīto attiecīgās trešās valsts ražojumu pārdošanu ES. Šis 
saraksts papildina pamatdokumentu, nosakot valstis, kurām tiks piešķirts VPS+.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
10. pants — 3. punkts — ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) 10. panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„3. Komisija informē pieprasījuma 
iesniedzēju valsti par lēmumu, kas 
pieņemts saskaņā ar 2. punktu. Ja valstij 
piešķir īpašo veicināšanas režīmu, tai 
paziņo dienu, kad minētais lēmums 
stājas spēkā. Komisija koriģē I pielikuma 
E sleju, uzskaitot valstis, kuras izmanto 
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īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai:”.

Or. en

Pamatojums

Ja kādai valstij tiek piešķirts īpašais veicināšanas režīms, Komisija koriģē I pielikuma E sleju, 
uzskaitot valstis, kuras izmanto īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai. Tādējādi tiek nodrošināta juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
10. pants — 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) 10. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„5. Visas attiecības saistībā ar 
pieprasījuma iesniedzējas valsts 
pieprasījumu Komisija kārto saskaņā ar 
27. panta 5. punktā minēto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šīs darbības ir īstenošanas instrumenti, nevis vispārējas piemērošanas pasākums, ar ko tiktu 
„papildināts” vai „grozīts” pamatdokuments. Ir ieteicams tos uzskatīt par īstenošanas aktiem 
atbilstīgi LESD 291. pantam.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
11. pants — 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.b) 11. panta 7. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
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„7. Komisija saskaņā ar 27.a pantu
pieņem deleģētos aktus, lai izveidotu sīki 
izstrādātus noteikumus, lai īstenotu šā 
panta 4., 5. un 6. punktā minētos 
noteikumus.”

Or. en

Pamatojums

4., 5. un 6. punktā ir noteikts, kādā veidā īpašais režīms vismazāk attīstītajām valstīm tiek 
piemērots cukura ražošanas nozarē. Sīki izstrādātie noteikumi ir vispārēji piemērojami tādā 
ziņā, ka tie saistībā ar īpašo režīmu attiecas uz visiem šajā nozarē saražotajiem produktiem. 
Turklāt tie papildina pamatdokumentu, nodrošinot sīkāk izstrādātus noteikumus par to, kā šie 
nosacījumi būtu jāīsteno. Deleģētie akti ir atbilstošs pasākums. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
11. pants — 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.c) 11. panta 8. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„8. Ja ANO izslēdz valsti no vismazāk 
attīstīto valstu saraksta, to svītro no šā 
režīma saņēmējvalstu saraksta. 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus
saskaņā ar 27.a, 27.b, 27.c, 27.d un 
27.e panta noteikumiem, lemj par režīma 
atcelšanu valstij un par pārejas laika 
ieviešanu vismaz uz trim gadiem.”

Or. en

Pamatojums

Deleģēto aktu izmantošana ir atbilstošs pasākums, jo, ja kādai valstij režīms tiek atcelts, tiek 
grozīta 1. pielikuma D sleja, kas ir to vismazāk attīstīto valstu saraksts, kuras izmanto īpašo 
režīmu vismazāk attīstītajām valstīm. Pielikumu grozījumi acīmredzami ir paša 
pamatdokumenta grozījumi. Tā kā minētajos grozījumos ir atspoguļota ANO nostāja, deleģēto 
aktu izmantošana ir atbilstošs pasākums. Šāda tehniska pielāgojuma veikšanai nav vajadzīga 
sarežģītā parastā likumdošanas procedūra.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
16. pants — 3. punkts — a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.d) 16. panta 3. punkta a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu apakšpunktu:
„a) informē Eiropas Parlamentu un
27. pantā minēto Komiteju;”.

Or. en

Pamatojums

Jāinformē Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.e punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
16. pants — 3. punkts — otrā daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.e) 16. panta 3. punkta otro daļu aizstāj 
ar šādu tekstu:

„Komisija informē attiecīgo 
saņēmējvalsti par jebkuru saistībā ar šo 
punktu pieņemtu lēmumu, pirms tas 
stājas spēkā. Komisija par to paziņo arī 
Eiropas Parlamentam un 27. pantā 
minētajai Komitejai.”

Or. en
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Pamatojums

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlaments un Padome darbojas kopīgi 
saskaņā ar parasto likumdošanas kārtību, lai pieņemtu pasākumus, ar kuriem nosaka kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.f punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
16. pants — 3. punkts — 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.f) 16. panta 3. punktam pievieno šādu 
daļu:
„Komisija rīkojas, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 27.a pantu.”

Or. en

Pamatojums

Ja tiek pieņemts lēmums atcelt preferences, pamatdokuments tiek papildināts tādā pašā veidā, 
kādā papildina to valstu sarakstu, kuras izmanto VPS+. Preferenču pagaidu atcelšana ir 
vispārēja rakstura pasākums. Procedūra, kas tiek izmantota saraksta pieņemšanai, ir 
jāpiemēro arī vienas vai vairāku valstu preferenču pagaidu atcelšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.g punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
16. pants — 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.g) 16. panta 4. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Ja tiek pieņemts lēmums atcelt preferences, pamatdokuments tiek papildināts tādā pašā veidā, 
kādā papildina to valstu sarakstu, kuras izmanto VPS+. Procedūra, kas tiek izmantota 
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saraksta pieņemšanai, ir jāpiemēro arī vienas vai vairāku valstu preferenču pagaidu 
atcelšanas gadījumā. Ir jāpiemēro deleģētie akti.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.h punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
16. pants — 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.h) 16. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„5. Apturēšanas ilgums nepārsniedz 
6 mēnešus. Šā termiņa beigās Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai apturēšanu 
izbeigt, iepriekš informējot Eiropas 
Parlamentu un 27. pantā minēto 
Komiteju, vai pagarināt saskaņā ar šā 
panta 3. punktā minēto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Komisija pieņem lēmumu par to, vai apturēšanu izbeigt, iepriekš informējot Eiropas 
Parlamentu un 27. pantā minēto Komiteju, vai pagarināt apturēšanas termiņu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.i punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
16. pants — 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.i) 16. panta 6. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„6. Dalībvalstis un Eiropas Parlaments
paziņo Komisijai visu attiecīgo 
informāciju, kas var pamatot preferenču 
atcelšanu vai atcelšanas pagarināšanu.”
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Or. en

Pamatojums

Arī Eiropas Parlamentam jābūt iespējai paziņot Komisijai visu attiecīgo informāciju, kas var 
pamatot preferenču atcelšanu vai atcelšanas pagarināšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.j punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
17. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.j) 17. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„1. Ja Eiropas Parlaments, Komisija vai 
kāda no dalībvalstīm saņem ziņas, kas 
var attaisnot pagaidu atcelšanu, un ja 
Eiropas Parlaments, Komisija vai kāda 
no dalībvalstīm uzskata, ka ir 
pietiekams pamats sākt izmeklēšanu, tā 
informē Eiropas Parlamentu un
27. pantā minēto Komiteju un pieprasa 
konsultācijas. Konsultācijas notiek viena 
mēneša laikā.”

Or. en

Pamatojums

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlaments un Padome darbojas kopīgi 
saskaņā ar parasto likumdošanas kārtību, lai pieņemtu pasākumus, ar kuriem nosaka kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.k punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
19. pants — 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.k) 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„1. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un 27. pantā minētajai 
Komitejai ziņojumu par sava darba 
rezultātiem.”

Or. en

Pamatojums

Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un 27. pantā minētajai Komitejai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.l punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
19. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.l) 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„3. Ja Komisija uzskata, ka darba 
rezultāti pamato pagaidu atcelšanu 
15. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā iemesla dēļ, tā saskaņā ar 
27. panta 5. punktā minēto procedūru 
nolemj sešus mēnešus kontrolēt un 
izvērtēt stāvokli attiecīgajā 
saņēmējvalstī. Komisija paziņo par šo 
lēmumu attiecīgajai saņēmējvalstij un 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” 
publicē paziņojumu par nodomu 
saskaņā ar 27.a pantu pieņemt deleģēto 
aktu par pagaidu atcelšanu, ja vien līdz 
minētā laikposma beigām attiecīgā 
saņēmējvalsts neapņemas veikt 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai saprātīgi 
noteiktā termiņā nodrošinātu atbilsmi 
III pielikuma A daļā uzskaitītajām 
konvencijām.”
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Or. en

Pamatojums

Ja tiek pieņemts lēmums par preferenču atcelšanu, pamatdokuments tiek papildināts tādā 
pašā veidā, kādā papildina  to valstu sarakstu, kuras izmanto VPS+. Tādēļ ir loģiski, ka 
procedūra, kas tiek izmantota saraksta pieņemšanai, ir jāpiemēro arī vienas vai vairāku 
valstu preferenču pagaidu atcelšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.m punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
19. pants — 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.m) 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„4. Ja Komisija uzskata pagaidu 
atcelšanu par vajadzīgu, tā atceļ 
preferences, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 27.a pantu. Šā panta 
3. punktā minētajos gadījumos Komisija 
šajā punktā minētā laikposma beigās 
pieņem deleģēto aktu.”

Or. en

Pamatojums

Ja tiek pieņemts lēmums par preferenču atcelšanu, pamatdokuments tiek papildināts tādā 
pašā veidā, kādā papildina  to valstu sarakstu, kuras izmanto VPS+. Tādēļ procedūra, kas 
tiek izmantota saraksta pieņemšanai, ir jāpiemēro arī vienas vai vairāku valstu preferenču 
pagaidu atcelšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.n punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
19. pants — 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.n) 19. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„5. Deleģētā aktā paredzēta pagaidu 
atcelšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc 
tā pieņemšanas, ja vien Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
27.a pantu, pirms tam nepieņem 
lēmumu, ka vairs nav spēkā iemesli, kas 
to pamato.”

Or. en

Pamatojums

Ja tiek pieņemts lēmums par preferenču atcelšanu, pamatdokuments tiek papildināts tādā
pašā veidā, kādā papildina  to valstu sarakstu, kuras izmanto VPS+. Tādēļ procedūra, kas 
tiek izmantota saraksta pieņemšanai, ir jāpiemēro arī vienas vai vairāku valstu preferenču 
pagaidu atcelšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.o punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
20. pants — 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.o) 20. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„5. Izmeklēšanu pabeidz sešos mēnešos 
pēc 2. punktā minētā paziņojuma 
publicēšanas. Ārkārtējos gadījumos un 
pēc apspriešanās ar 27. pantā minēto 
Komiteju Komisija saskaņā ar 27. panta 
5. punktā minēto procedūru var
pagarināt šo termiņu vēl par sešiem 
mēnešiem.”

Or. en
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Pamatojums

Termiņa pagarinājuma laiks nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.p punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
22. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.p) 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„1. Komisija informē attiecīgo 
saņēmējvalsti par lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar 20. vai 21. pantu, pirms tā 
stāšanās spēkā. Komisija par to paziņo 
arī Eiropas Parlamentam, Padomei un 
dalībvalstīm.”

Or. en

Pamatojums

Komisija par to paziņo arī Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.q punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
22. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.q) 22. panta 2. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Kopš Lisabonas lēmuma stāšanās spēkā šī prerogatīva vairs nav iespējama.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.r punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
25. pants — ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.r) 25. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Komisija, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 27.a pantu, pieņem 
grozījumus šīs regulas pielikumos:”.

Or. en

Pamatojums

Deleģēto aktu izmantošana ir atbilstošs pasākums, jo pielikumu grozījumi acīmredzami ir 
paša pamatdokumenta grozījumi. Šāda tehniska pielāgojuma veikšanai nav vajadzīga 
sarežģītā parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.s punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.s) Regulā iekļauj šādu pantu:

„27.a pants

Deleģētie akti
Komisija pieņem 10. panta 2. punktā, 
11. panta 7. un 8. punktā, 16. panta 
3. punktā un 19. panta 3., 4. un 5. punktā 
minētos deleģētos aktus saskaņā ar 
27.b pantu un atbilstīgi 27.c, 27.d un 
27.e pantā paredzētajiem nosacījumiem, 
lai pieņemtu noteikumus, kas 
nepieciešami šīs regulas piemērošanai, jo 
īpaši attiecībā uz:
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a) lēmumu pieprasījuma iesniedzējai 
valstij piešķirt īpašo veicināšanas režīmu 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai;
b) sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko 
paredz, kādā veidā īpašais režīms 
vismazāk attīstītajām valstīm tiek 
piemērots cukura ražošanas nozarē;
c) lēmumu par īpašā režīma vismazāk 
attīstītajām valstīm atcelšanu un par 
pārejas laika ieviešanu vismaz uz trim 
gadiem;
d) preferenču pagaidu atcelšanu;
e) šīs regulas pielikumu grozījumiem.” 

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nozīmē, ka Komisija var grozīt gan pielikumus, gan regulas pantus. Tā kā šo 
pasākumu rezultātā tiek izstrādāti „grozījumi” pamatregulā, jo īpaši tās pielikumos, ir 
jāpiemēro deleģētie akti. Lai izstrādātu deleģēto aktu īstenošanas, kontroles un galīgās 
atcelšanas noteikumus, regulā tika iekļauts 27.a, 27.b, 27.c un 27.d pants.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 4.t punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
27.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.t) Regulā iekļauj šādu pantu:

„27.b pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt 27.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz šīs 
regulas piemērošanas laiku.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
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Komisijai piešķir, ievērojot 27.c un 
27.d pantā izklāstītos nosacījumus.
4. Steidzamības gadījumā piemēro 
27.e pantā paredzēto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā tiek paredzēti deleģēšanas īstenošanas noteikumi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
 1. pants — 4.u punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
27.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.u) Regulā iekļauj šādu pantu:

„27.c pants

Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 27.a pantā 
minētās deleģētās pilnvaras.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
deleģēto pilnvaru atsaukšanu, pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas par to 
savlaicīgi informē otru iestādi un 
Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, un minot 
iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlāk, kā norādīts 
lēmumā. Lēmums neietekmē spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu. To publicē 
„Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”.”
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Or. en

Pamatojums

Šajā pantā tiek noteikta deleģējuma atsaukšanas procedūra.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
 1. pants — 4.v punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
27.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.v) Regulā iekļauj šādu pantu:
„27.d pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.
2. Ja līdz minētā termiņa beigām ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikusi iebildumus pret deleģēto aktu, to 
publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī” un tas stājas spēkā norādītajā 
datumā.
Deleģēto aktu var publicēt „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un tas 
stājas spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējusi Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šo 
iebildumu iemeslus.”

Or. en
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Pamatojums

Šajā pantā tiek paredzēti noteikumi attiecībā uz iebildumiem pret deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
 1. pants — 4.w punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 732/2008
27.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.w) Regulā iekļauj šādu pantu:
„27.e pants

Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā uzreiz un ir 
piemērojami tikmēr, kamēr nav izteikti 
iebildumi saskaņā ar 2. punktu. 
Paziņojumā, ko par deleģēto aktu, kas 
pieņemts saskaņā ar šo pantu, sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
norāda steidzamības procedūras 
izmantošanas iemeslus.
2. Eiropas Parlaments vai Padome var 
saskaņā ar 27.d panta 1. punktā minēto 
procedūru iebilst pret deleģēto aktu, kas 
pieņemts saskaņā ar šo pantu. Šādā 
gadījumā deleģēto aktu beidz piemērot. 
Iestāde, kas izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, norāda iebildumu 
iemeslus.”

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā tiek paredzēti noteikumi deleģētu aktu pieņemšanai, ievērojot steidzamības 
procedūru.
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PASKAIDROJUMS

1968. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konference 
(UNCTAD) ierosināja izveidot „vispārējo preferenču sistēmu” (VPS), saskaņā ar kuru 
rūpnieciskās valstis vienpusēji piešķirtu tirdzniecības preferences visām jaunattīstības valstīm, 
nevis tikai bijušajām kolonijām.

Eiropas Kopiena bija pirmā, kas 1971. gadā ieviesa vispārējo preferenču sistēmu (VPS). VPS 
jau kopš tās izveidošanas ir viens no galvenajiem ES tirdzniecības un attīstības politikas 
instrumentiem, ar ko var palīdzēt jaunattīstības valstīm samazināt nabadzību, radot 
starptautiskās tirdzniecības ieņēmumus. Šādu attīstīto valstu sistēmu lokā tā ir visvairāk 
izmantotā.

Eiropas Savienības VPS ražojumiem, ko ieved no VPS saņēmējvalstīm, piešķir vai nu 
beznodokļu piekļuvi, vai tarifa samazinājumu atkarībā no tā, kāds VPS nolīgums ar valsti ir 
noslēgts.

Patlaban saņēmējvalstīm ir spēkā trīs režīma veidi:

1) visas saņēmējvalstis izmanto vispārējā režīma priekšrocības;

2) īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+) nodrošina 
papildu ieguvumus valstīm, kuras ratificē un īsteno 27 patlaban spēkā esošās starptautiskās 
konvencijas un protokolus cilvēktiesību un darba tiesību, vides aizsardzības, narkomānijas 
apkarošanas un korupcijas apkarošanas jomā;

3) īpašais režīms vismazāk attīstītajām valstīm, kas pazīstams arī kā iniciatīva „Viss, izņemot 
ieročus”, nodrošina vislabvēlīgāko attieksmi, lai piešķirtu vismazāk attīstītajām valstīm 
„beznodokļu un bezkvotu” piekļuvi Eiropas Savienības tirgum.

Kalendārs

VPS īsteno ar secīgām regulām, kuras ir spēkā trīs gadus. Pirmā daudzgadu īstenošanas regula 
bija spēkā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim. Otrā regula ir spēkā no 
2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

2008. gadā patlaban spēkā esošās regulas priekšlikums tika iesniegts Parlamentam saskaņā ar 
apspriežu procedūru. Iepriekšējās VPS regulas pamatnosacījumi netika grozīti, taču tos 
pārskatīja, lai veicinātu sistēmas piemērošanu.

Diemžēl un pretēji Parlamenta paustajām vēlmēm Komisija nenosūtīja savu priekšlikumu 
savlaicīgi (līdz 2007. gada 1. jūnijam), lai dotu iespēju Eiropas Parlamentam veikt apspriedes 
pilnā apjomā samērīgā laika posmā. Patiesībā Komisija savu priekšlikumu iesniedza tikai 
2007. gada 21. decembrī. 2008. gada 31. janvārī Padome lūdza Parlamentu sniegt atzinumu 
pirms 10. aprīļa. Tādējādi Eiropas Parlamenta apspriežu process bija pārlieku sasteigts. 
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2008. gada 5. jūnija rezolūcijā Parlaments skaidroja, ka tas nav pieņemami un ka turpmāk 
Eiropas Parlamentam ir nepieciešams vairāk laika savu uzdevumu veikšanai, un pieprasīja, lai 
„Komisija pārskatītās regulas priekšlikumu laika posmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 
2014. gada 31. decembrim nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai līdz 2010. gada 1. jūnijam”.

Spēkā esošās sistēmas darbības termiņš beidzas 2011. gada 31. decembrī. Komisija 
priekšlikumu iesniedza 2010. gada 26. maijā.

Pagarināšana

Taču šis priekšlikums nav jaunās regulas priekšlikums, bet gan tikai spēkā esošās regulas 
darbības termiņa pagarināšanas priekšlikums.

Lai sagatavotu jaunu priekšlikumu, Komisija sabiedrisko apspriešanu sāka tikai 2010. gada 
martā. Bija jāizskata tās rezultāti, jāapkopo statistikas dati un jāveic ietekmes novērtējums.

Tādēļ saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju piemērošanas laika pagarināšana ir 
nepieciešama, jo VPS regulas atlikušais piemērošanas laiks nav pietiekams, lai Komisija 
varētu sagatavot priekšlikumu jaunai regulai un lai Parlaments un Padome parastā 
likumdošanas procedūrā varētu panākt vienošanos par nākamo regulu pirms pašreiz spēkā 
esošās VPS regulas piemērošanas laika beigām.

Referents piekrīt, ka piemērošanas laika pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību un garantētu ES dalībvalstu un saņēmējvalstu interešu ievērošanu. Tomēr 
referents uzsver, ka regulas piemērošanas laika pagarināšana nedrīkst nozīmēt, ka pašreizējā 
neapmierinošā situācija tiek pagarināta vēl uz diviem gadiem.

Lisabonas līgums

Lai gan priekšlikums tika publicēts ilgu laiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tajā nav 
ņemtas vērā Līgumā noteiktās informācijas apmaiņas un lēmumu pieņemšanas procedūras, 
kas paplašina Eiropas Parlamenta pilnvaras tirdzniecības jautājumu risināšanā.

Spēkā esošās regulas piemērošanas laiks beidzas divus gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā. Līdz ar ierosināto piemērošanas laika pagarināšanu šāda situācija turpinātos vēl divus 
gadus līdz 2013. gada 31. decembrim — četrus gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Saskaņā ar spēkā esošo regulu Parlamentam nav tiesību paust nostāju par piešķiršanas 
kritērijiem, saņēmējvalstu sarakstu, VPS+ saņēmēju sarakstu, konvenciju efektīvu īstenošanu, 
preferenču režīma pagaidu atcelšanu utt. 

Referents ir pārliecināts, ka Parlaments šādu situāciju nevar pieņemt.

Parlamenta deputātu pienākums ir nodrošināt, ka tiek ievērotas tiesības un pilnvaras, kuras 
Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētie pārstāvji ieguva līdz ar Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā.
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Saskaņā ar LESD 207. panta 2. punktu VPS regulas pieņemšanas un grozīšanas procedūra 
tagad ir parastā likumdošanas procedūra, un tas ietekmē Parlamenta tiesības nodrošināt 
regulas īstenošanas demokrātisku kontroli.

Referents īpaši vēlas nodrošināt, lai tiktu ievērotas Parlamenta jaunās pilnvaras saskaņā ar 
LESD 290. panta noteikumiem par deleģētiem aktiem. Referents ir konstatējis, ka šādi VPS 
regulas pasākumi ir uzskatāmi par deleģētiem aktiem: 10. panta 2. punkts, 11. panta 7. un 
8. punkts, 16. panta 3. punkts, 19. panta 3., 4. un 5. punkts un 25. pants, ar ko Parlamentam 
nodrošina veto tiesības un tādējādi arī daudz stingrākas kontroles pilnvaras, nekā piemērojot 
pašreiz spēkā esošo procedūru. 

Referents uzskata, ka 290. panta iekļaušana ir priekšnosacījums, kas nepieciešams, lai 
Parlaments atbalstītu grozīto regulu.

Lai izstrādātu deleģēto aktu īstenošanas, kontroles un galīgās atcelšanas noteikumus, regulā 
tika iekļauts 27.a, 27.b, 27.c, 27.d un 27.e pants.

Jauna regula

Referents ierosina grozīt tikai tos Regulas (EK) Nr. 732/2008 elementus, kas nepieciešami, lai 
ievērotu jaunās pilnvaras, kuras Parlaments ieguvis līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. 
Patlaban nav ierosināti nekādi citi grozījumi, lai gan referents uzskata, ka ir nepieciešama 
vispārēja VPS un VPS+ pārskatīšana.

Referents piekrīt, ka regulas vispārēja pārskatīšana jāveic jaunas regulas priekšlikumā, kuru 
Parlaments vēlas nekavējoties saņemt.

Tomēr referents vēlētos uzsvērt, ka jaunajam regulas priekšlikumam jābūt šādiem 
pamatmērķiem: 1) izveidot efektīvāku sistēmu, kas labāk atbilstu saņēmējvalstu un uzņēmēju 
interesēm; 2) izstrādāt noteikumus, kas nodrošinās labāk regulētu reformu procesu, kurā ir 
garantēta saņēmēju iesaiste; 3) nodrošināt, ka regulā ir pienācīgi uzsvērts uzdevums īstenot 
Parlamenta demokrātisku kontroli.

Kā Eiropas Parlaments 2008. gadā norādījis Helmuth Markov sagatavotajā ziņojumā, ES 
raksturīgai iezīmei ir jābūt labākai pārredzamībai un juridiskajai noteiktībai. Jaunā 
priekšlikuma mērķim ir jābūt VPS pārveidošanai par skaidrāku un pārredzamāku sistēmu.

Izcelsmes noteikumi

Izcelsmes noteikumi un ar tiem saistītās pārvaldes procedūras ir vieni no galvenajiem 
iemesliem, kādēļ VPS piešķirtās tirdzniecības preferences neizmanto pienācīgi — it īpaši 
vismazāk attīstītās valstis. Izcelsmes noteikumi var kavēt formāli pastāvošu preferenci sniegt 
pozitīvu ietekmi, un pastāv risks, ka šie noteikumi veido šķēršļus tirdzniecībai, nosakot 
komerciāli nesasniedzamus mērķus, un tādēļ preferences tiek izmantotas nepietiekami vai 
netiek izmantotas vispār.

Jauniem, pārskatītiem izcelsmes noteikumiem ir jāstājas spēkā vienlaicīgi ar jauno VPS. 
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Reformai ir jāļauj īstenoties reģionālai kumulācijai un arī jāietver iespēja horizontālai 
kumulācijai starp reģioniem vai globālai kumulācijai valstīm, kas izmanto īpašu režīmu 
saskaņā ar VPS. Tādā pašā veidā ir jāapsver iespēja ieviest labvēlīgākus noteikumus par 
prasībām attiecībā uz ražojuma izcelsmes atzīšanu. Ir ierosināts Eiropas Savienībai paust savu 
vēlmi piešķirt prioritāti VPS saistībā ar izcelsmes noteikumu saskaņošanas darbu, ko ir 
uzsākusi PTO.

Iekļautās valstis

Ir saņemta kritika par iekļautajām valstīm gan no saņēmējvalstīm, gan no nevalstiskajām 
organizācijām, gan no pētniekiem. Nabadzīgas valstis, kurās ir daudzveidīga ekonomika, bieži 
tiek nekavējoties izslēgtas no visizdevīgākajām sistēmām. 

Ievešanas robežlīmeni varētu aizstāt ar citiem kritērijiem, kas būtu konkrētāki un, galvenais, 
tiešāk saistīti ar attīstības līmeni (Džini koeficients ir labs šāda kritērija piemērs). Valstis, kas 
var saņemt vislielākos ieguvumus no tarifa preferencēm, bieži ir tās valstis, kas neatbilst 
neaizsargātības pārbaudes prasībām attiecībā uz VPS+.

Papildus tam un lai novērstu „preferenču eroziju”, ir jāizvērtē iespēja nākamajā regulā 
ražojumus no paaugstināta riska kategorijas pārcelt uz zema riska kategoriju.

Tehniskā palīdzība

Referents uzskata, ka ir nepieciešams palielināt pašreizējās sistēmas ietekmi un uzlabot VPS 
izmantošanas rādītāju, nodrošinot tehnisko palīdzību, kas ir īpaši plānota, lai palielinātu 
institucionālo un regulatīvo kapacitāti, kura savukārt ir nepieciešama visnabadzīgākajām 
valstīm, lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu no starptautiskās tirdzniecības un VPS.

Palīdzība jāsniedz arī, piemēram, sadraudzības programmu veidā, lai VPS+ saņēmējiem 
palīdzētu efektīvi īstenot starptautiskās konvencijas, kā pieprasa šis veicināšanas režīms un to 
saistības.

Komisijai ir aktīvi jācenšas pārbaudīt, vai šādas saistības tiek ievērotas. Tai automātiski ir 
jāsāk izmeklēšana visos gadījumos, kad SDO Standartu piemērošanas komiteja paredz „īpašu 
punktu” saņēmējvalstij, kura neievēro pamatnoteikumus darba attiecību jomā. Izmeklēšanas 
procesā vienmēr jāiekļauj sadarbība ar Eiropas Parlamentu un attiecīgās valsts pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem, tostarp ar sociālajiem partneriem.


