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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 ko piemēro vispārējo 
tarifa preferenču sistēmu
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0241),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, ar 
kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0116/2011),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 
beigu termiņu. Taču to pārskata piecus 
gadus pēc tās stāšanās spēkā. 

(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 10 gadus, taču vismazāk 
attīstītajām valstīm nosaka īpašu režīmu, 
kuru būtu jāturpina piemērot, nenosakot 
nekādu piemērošanas beigu termiņu. 
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Sistēmu pārskata piecus gadus pēc tās
stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šādam tarifa samazinājumam būtu 
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 būtu 
jābūt pietiekami vilinošam, lai rosinātu 
uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās 
iespējas. Tāpēc, ciktāl tas attiecas uz ad 
valorem nodokļiem, tie būtu jāpazemina 
par vienotu likmi — 4 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

Pamatojums

Ir svarīgi padarīt šo sistēmu vilinošāku, jo pašreizējo samazinājumu bieži aizēno papildus 
administratīvais slogs, ar ko jāsaskaras, pieprasot preferences. Ņemot vērā to, ka daudzas 
ekonomiski konkurētspējīgākas valstis ir izslēgtas no sistēmas, ir iespēja nedaudz palielināt 
preferences tām saņēmējvalstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kurām šo sistēmu 
turpina piemērot.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „valstis” ir tādas valstis un teritorijas, 
kurās darbojas muitas pārvalde;

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir nepieciešams, lai novērstu pārpratumus saistībā ar šajā regulā ietvertā 
jēdziena „valsts” definēšanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Panta 1. punkts neattiecas uz vismazāk 
attīstītajām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir nepieciešams, lai būtu skaidrs, ka vismazāk attīstītajām valstīm (VAV) 
īpašais režīms „Visu, izņemot ieročus” tiks piemērots tik ilgi, kamēr vien ANO tās būs 
klasificējusi kā VAV.
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valstīm, kuras līdz šīs regulas spēkā 
stāšanās dienai ir pabeigušas sarunas ar 
Eiropas Savienību par divpusēju 
nolīgumu, kas nodrošina preferenciālu 
pieeju tirgum, nepiemēro šā panta 
1. punkta a) apakšpunktu divus gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā, jo turpinās 
nolīguma ratifikācijas process un tā 
noteikumi vēl netiek piemēroti.

Or. en

Pamatojums

Ja kāda valsts ar Eiropas Savienību ir noslēgusi divpusēju nolīgumu, kas nodrošina 
preferenciālu pieeju tirgum, taču vēl nav gatava piemērot tā noteikumus šīs regulas spēkā 
stāšanās dienā, jo vēl nav pabeigts ratifikācijas process, šo valsti nevajadzētu jau sākotnēji 
izslēgt no VPS. Grozījums ierosināts, lai pārejas periodā nebūtu no jauna jānosaka ar 
„vislielākās labvēlības” statusu saistītie pienākumi, kas pretējā gadījumā varētu izraisīt 
iespējamus tirdzniecības traucējumus valstī, kura ir apņēmusies stiprināt tirdzniecības 
attiecības ar Eiropas Savienību.

Grozījums Nr. 6

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

Or. en
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Pamatojums

Ir loģiski, ka attiecībā uz visiem pārejas perioda noteikumiem tiek noteikts vienāds termiņš.

Grozījums Nr. 7

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 4 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

Ir svarīgi padarīt šo sistēmu vilinošāku, jo pašreizējo samazinājumu bieži aizēno papildus 
administratīvais slogs, ar ko jāsaskaras, pieprasot preferences. Ņemot vērā to, ka daudzas 
ekonomiski konkurētspējīgākas valstis ir izslēgtas no sistēmas, ir iespēja nedaudz palielināt 
preferences tām saņēmējvalstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kurām šo sistēmu 
turpina piemērot.

Grozījums Nr. 8

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 4 procentu punktiem, 
piemēro minētās preferenciālās nodokļu 
likmes.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi padarīt šo sistēmu vilinošāku, jo pašreizējo samazinājumu bieži aizēno papildus 
administratīvais slogs, ar ko jāsaskaras, pieprasot preferences. Ņemot vērā to, ka daudzas 
ekonomiski konkurētspējīgākas valstis ir izslēgtas no sistēmas, ir iespēja nedaudz palielināt 
preferences tām saņēmējvalstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kurām šo sistēmu 
turpina piemērot.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai atvieglotu informācijas apmaiņu 
un palielinātu pārredzamību, Komisija arī 
nodrošina to, ka attiecīgie statistikas dati 
par VPS sadaļām ir regulāri pieejami 
publiskā datubāzē. 

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību visiem iesaistītajiem dalībniekiem, statistikas datus, uz kuriem 
pamatojoties tiek veikta pārskatīšana, ir nepieciešams regulāri publicēt arī saraksta faktiskās 
pārskatīšanas starplaikos. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No dienas, kopš saskaņā ar īpašo 
veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai piešķirtas tarifa 
preferences, Komisija, izskatot attiecīgo 
pārraudzības struktūru secinājumus un 
ieteikumus, pārrauga VIII pielikumā 
uzskaitīto konvenciju ratifikācijas statusu 
un to efektīvu īstenošanu. 

1. No dienas, kad saskaņā ar īpašo 
ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības 
veicināšanas režīmu ir piešķirtas tarifa 
preferences, Komisija, izskatot attiecīgo 
pārraudzības struktūru secinājumus un 
ieteikumus, pārrauga VIII pielikumā 
uzskaitīto konvenciju ratifikācijas statusu 
un to efektīvu īstenošanu, kā arī sadarbību 
ar pārraudzības struktūrām. 
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Or. en

Pamatojums

Regulas 9. panta 1. punktā uzskaitītie obligātie pienākumi un saistības nozīmē arī to, ka 
saņēmējvalsts piekrīt regulārai pārraudzībai, piedalās pārraudzības procedūrās un 
sadarbojas. Tādēļ ir svarīgi arī šo aspektu ietvert regulārajā novērtējumā, kas jāveic Eiropas 
Komisijai. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
konfidenciālas informācijas aizsardzību 
37.a panta nozīmē, iesniedz Eiropas 
Parlamentam ziņojumu, kurā izklāsta 
atzinumus un pamatotus secinājumus, kas 
izdarīti par visiem attiecīgajiem 
faktiskajiem un juridiskajiem 
jautājumiem. Ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pēc ziņojuma iesniegšanas Eiropas 
Parlamentam Komisija šo ziņojumu 
publisko. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot VPS regulas noteikumus par aizsardzības pasākumiem ar citiem Eiropas 
Savienības pieņemtajās regulās ietvertajiem aizsardzības noteikumiem, kā arī sniegt Eiropas 
Parlamentam izsmeļošu informāciju par šiem nozīmīgajiem aspektiem, kas saistīti ar regulas 
īstenošanu. Kā uzsvērts horizontālajos grozījumos attiecībā uz tā saukto Omnibus I 
(COM(2011)0082), īpaši noteikumi par konfidencialitāti tomēr ir nepieciešami.
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Grozījums Nr. 12

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 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. Jebkādi šo pagaidu pasākumu 
laikā iekasētie muitas nodokļi tiek 
atmaksāti.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot VPS regulas noteikumus par aizsardzības pasākumiem ar citiem Eiropas 
Savienības pieņemtajās regulās ietvertajiem aizsardzības noteikumiem. Ja netiek izpildīti 
nosacījumi par kopējā muitas tarifa parasto nodokļu atjaunošanu, attiecīgie nodokļi būtu 
jāatmaksā saņēmējvalstij. 

Grozījums Nr. 13

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 

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 
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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:

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. en

Pamatojums

Īpašā tekstilprecēm paredzētā aizsardzības klauzula būtu jāpiemēro gan tekstilprecēm, gan 
apģērbam. Ne ekonomiskais, ne tehniskais pamatojums nav pietiekams, lai attaisnotu 
atšķirīgu attieksmi pret šim divām nozarēm. Oriģināltekstā ir arī atsauce uz pantu, kurš 
jālabo.

Grozījums Nr. 14

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. en

Pamatojums

Īpašā tekstilprecēm paredzētā aizsardzības klauzula būtu jāpiemēro gan tekstilprecēm, gan 
apģērbam. Ne ekonomiskais, ne tehniskais pamatojums nav pietiekams, lai attaisnotu 
atšķirīgu attieksmi pret šim divām nozarēm. Komisijas ierosinātajā oriģināltekstā ir arī kļūda 
— nepareiza norāde uz pielikumu.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot šīs nodaļas I sadaļas 
noteikumus, uz Kopējā muitas tarifa 1.–
24. nodaļā minētajiem produktiem, kā 
paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2658/87, kuru 
izcelsme ir saņēmējvalstīs, var attiecināt 
īpašu uzraudzības mehānismu, lai izvairītos 
no Eiropas Savienības tirgus traucējumiem. 
Komisija pēc pašas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma, apspriežoties ar 
attiecīgās lauksaimniecības vai 
zivsaimniecības kopējā tirgus organizācijas
komiteju, nolemj saskaņā ar 38. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru, vai 
jāpiemēro īpašais uzraudzības mehānisms, 
un nosaka produktus, kuriem piemēro šo 
uzraudzības mehānismu.

1. Neskarot šīs nodaļas I sadaļas 
noteikumus, uz Kopējā muitas tarifa 1.–
24. nodaļā minētajiem produktiem, kā 
paredzēts Regulā (EEK) Nr. 2658/87, kuru 
izcelsme ir saņēmējvalstīs, var attiecināt 
īpašu uzraudzības mehānismu, lai izvairītos 
no Eiropas Savienības tirgus traucējumiem. 
Komisija pēc pašas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma, apspriežoties ar 
attiecīgās lauksaimniecības vai 
zivsaimniecības kopējā tirgus organizācijas 
komiteju, saskaņā ar 38. panta 2. punktā
minēto konsultāciju procedūru nolemj, vai 
jāpiemēro īpašais uzraudzības mehānisms, 
un nosaka produktus, kuriem piemēro šo 
uzraudzības mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības pasākumu pieņemšanai ir atbilstīgi izmantot konsultāciju procedūru, ņemot vērā 
šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanu. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 471/2009 sešās nedēļās pēc katra 
ceturkšņa beigām nosūta Eurostat
statistikas datus par produktiem, kas 
attiecīgajā ceturksnī saskaņā ar muitas 
procedūru laisti brīvā apgrozībā atbilstīgi 
tarifa preferencēm. Šajos datos, ko sniedz 
ar atsauci uz Kombinētās nomenklatūras 
kodiem un attiecīgā gadījumā TARIC 

2. Padomes Regulas (EK) Nr. 471/2009 
8. panta 1. punktā noteiktajā laika posmā
dalībvalstis saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 471/2009 nosūta Eurostat
statistikas datus par produktiem, kas 
attiecīgā mēneša pārskata periodā saskaņā 
ar muitas procedūru laisti brīvā apgrozībā 
atbilstīgi tarifa preferencēm. Šajos datos, 
ko sniedz ar atsauci uz Kombinētās 
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kodiem, norāda izcelsmes valsti, vērtības, 
daudzumus un jebkuras papildu vienības, 
kas prasītas saskaņā ar šīs regulas 
definīcijām.

nomenklatūras kodiem un attiecīgā 
gadījumā TARIC kodiem, norāda 
izcelsmes valsti, vērtības, daudzumus un 
jebkuras papildu vienības, kas prasītas 
saskaņā ar šīs regulas definīcijām. Eurostat 
izplata šos statistikas datus saskaņā ar 
minētās regulas 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību visiem iesaistītajiem dalībniekiem un lai eksportētājiem un 
importētājiem vismaz būtu iespēja apzināties produkta iespējamas gradācijas risku, 
statistikas datiem jābūt regulāri pieejamiem saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti cita veida 
tirdzniecības statistikai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
36. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka pēc Lisabonas līguma pieņemšanas vajadzēs informēt vienlaikus gan, Eiropas 
Parlamentu, gan Padomi, un šis punkts parasti tiek iekļauts pantā, kurā ir paredzēti deleģēta 
akta pieņemšanas nosacījumi. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
1. Saskaņā ar šo regulu saņemto 
informāciju izmanto tikai tam mērķim, 
kuram tā pieprasīta.
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2. Bez informācijas sniedzēja īpašas 
atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu 
informāciju, nedz arī konfidenciāli 
sniegtu informāciju, kas saņemta saskaņā 
ar šo regulu.
3. Katrā lūgumā ievērot konfidencialitāti 
norādāmi iemesli, kāpēc informācija ir 
konfidenciāla. Taču, ja informācijas 
sniedzējs nedz vēlas to darīt publiski 
pieejamu, nedz arī atļauj to izpaust tiklab 
kopumā, kā konspektīvi un ja tiek 
uzskatīts, ka konfidencialitātes 
pieprasījums nav pamatots, tad attiecīgo 
informāciju var atstāt bez ievērības.
4. Informāciju katrā ziņā uzskata par 
konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu 
būtiski negatīvi iespaidot informācijas 
sniedzēju vai šādas informācijas avotu.
5. Šā panta 1.–4. punkts neliedz 
Savienības iestādēm atsaukties uz 
vispārpieejamu informāciju un jo īpaši uz 
iemesliem, pamatojoties uz kuriem 
pieņemti lēmumi saskaņā ar šo regulu. 
Minētās iestādes tomēr ņem vērā attiecīgo 
fizisko un juridisko personu likumīgās 
intereses neatklāt noslēpumus, kas saistīti 
ar to uzņēmējdarbību. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot VPS regulas noteikumus par aizsardzības pasākumiem ar citiem Eiropas 
Savienības pieņemtajās regulās ietvertajiem aizsardzības noteikumiem, kā arī sniegt Eiropas 
Parlamentam izsmeļošu informāciju par šiem nozīmīgajiem aspektiem, kas saistīti ar regulas 
īstenošanu. Kā uzsvērts horizontālajos grozījumos attiecībā uz tā saukto Omnibus I 
(COM(2011)0082), īpaši noteikumi par konfidencialitāti tomēr ir nepieciešami.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja komitejas atzinums ir jāsaņem saskaņā 
ar rakstisko procedūru, minētā procedūra 
tiek izbeigta bez rezultāta, ja atzinuma 
sniegšanai noteiktajā termiņā tā lēmis 
komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa 
vairākums komitejas locekļu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē arī procedūra, ja atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantam pieprasītais 
atzinums būtu jāsaņem saskaņā ar rakstisko procedūru. 

Grozījums Nr. 20

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 ikgadēju ziņojumu par 
regulas piemērošanu un īstenošanu. 
Ziņojumā iekļauj visus 1. panta 2. punktā 
minētos preferenču režīmus, 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.
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3. Komisija publisko ziņojumu ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas 
Vispārējo preferenču komitejai un 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi panākt, lai šajā regulā būtu skaidri definēti ziņošanas pienākumi.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sistēmu piemēro desmit gadu 
laikposmā no šīs regulas stāšanās spēkā. 
Tomēr piemērošanas beigu termiņš 
neattiecas uz īpašo režīmu vismazāk 
attīstītajām valstīm un uz citiem šīs 
regulas noteikumiem, ciktāl tos piemēro 
saistībā ar minēto režīmu.

Or. en

Pamatojums

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
V pielikums – jauns teksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

280519 Sārmu vai 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

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 8104.11) NS

810720 Neapstrādāts kadmijs; pulveri NS

810820 Neapstrādāts titāns; pulveri NS

810830 Titāna atgriezumi un lūžņi NS

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 
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sistēmu attiecina joprojām, un vienlaikus jāraugās, lai nepieļautu kaitējumu vismazāk 
attīstītajām valstīm un ES rūpniecībai. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
V pielikums – jauns teksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

HS kods Apraksts Paaugstināta 
riska 

(S) / zema 
riska (NS)

3103 10 Superfosfāti S

3105 Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus 
vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; 
citādi mēslošanas līdzekļi; 31. nodaļā minētie izstrādājumi 
tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto 
svars nepārsniedz 10 kg

S

ex 32. nodaļa Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; 
pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, 
tepes un citas mastikas; tintes; izņemot pozīcijās 3204 un 
3206 minētos produktus un izņemot apakšpozīcijās 
3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eikalipta miecvielu 
ekstrakti), ex 3201 90 90 (no gambīra un mirobalana 
augļiem iegūtu miecvielu ekstrakti) un ex 3201 90 90 (citi 
miecvielu ekstrakti, kas iegūti no augiem) minētos 
produktus

NS

3204 Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai nenoteiktu 
ķīmisko sastāvu; nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz 
sintētisko organisko krāsvielu bāzes; sintētiskie organiskie 
produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai 
luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

3206 Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti 32. nodaļas 3. 
piezīmē, izņemot pozīcijās 3203, 3204 vai 3205 minētos; 
neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar 
noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

33. nodaļa Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētiskie un 
ķermeņa kopšanas līdzekļi

NS
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34. nodaļa Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, 
eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, 
spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi 
izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un 
izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

NS

3501 Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna 
līmes

S

3502 90 90 Albumināti un citādi albumīna atvasinājumi NS

3503 00 Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, 
plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots 
vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas 
dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas 
minētas pozīcijā 3501

NS

3504 00 00 Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to 
atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētas vai 
nehromētas ādas pulveris

NS

3505 10 50 Esterificētas vai ēterificētas cietes NS

3506 Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav 
minētas vai iekļautas; produkti, kas paredzēti izmantošanai 
kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai 
mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, kuru neto svars 
nepārsniedz 1 kg

NS

3507 Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti un iekļauti S

36. nodaļa Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori 
sakausējumi; daži degmaisījumi

NS

37. nodaļa Foto un kino preces NS

ex 38. nodaļa Jaukti ķīmiski produkti, izņemot pozīcijā 3802 un 3817 00, 
apakšpozīcijā 3823 12 00 un 3823 70 00, un pozīcijā 3825 
minētos produktus, un izņemot apakšpozīcijā 3809 10 un 
3824 60 minētos produktus

NS

3802 Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku 
ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli

S

3817 00 Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijās 
2707 vai 2902 minētos

S

3823 12 00 Oleīnskābe S

3823 70 00 Rūpnieciskie alifātiskie spirti S

3825 Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības 
atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi 
atkritumi, kas minēti 38. nodaļas 6. piezīmē

S
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma V pielikumā kļūdas dēļ ir svītrota sadaļas numerācija „6.b”. VPS 
6.b sadaļā vajadzētu ietvert šajā grozījumā minētās tarifu pozīcijas.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
IX pielikums – jauns teksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

HS 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

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. 
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Kopš 1971. gada Eiropas Savienība piešķir vienpusējas tirdzniecības preferences, samazinot 
tarifus precēm no jaunattīstības valstīm gadījumos, kad tās iekļūst Eiropas tirgū, izmantojot 
vispārējo preferenču sistēmu (VPS sistēmu). Tā ir ES kopējās tirdzniecības politikas daļa un 
atbilst vispārīgiem noteikumiem, kas reglamentē ES ārējo darbību, un iepriekš ir tikusi 
īstenota saskaņā ar Padomes regulām. Pēdējo reizi sistēmu atjaunināja 2008. gadā, un tagad ir 
pienācis laiks to pārskatīt. Pirmo reizi uz šo regulu attieksies parastā likumdošanas procedūra, 
kas jāievēro pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Šā galvenā tirdzniecības instrumenta mērķis ir ļaut jaunattīstības valstīm daudz pilnvērtīgāk 
iesaistīties starptautiskajā tirdzniecībā un tādējādi radīt papildu eksporta ieņēmumus, lai 
nodrošinātu atbalstu savu valstu ienākumu palielināšanai, ilgtspējīgas attīstības īstenošanai un 
nabadzības samazināšanas politikas stratēģijām.

Saskaņā ar šo sistēmu ES importēto preču vērtība 2009. gadā sasniedza aptuveni 
EUR 60 miljardus, veidojot 4 % no kopējā ES importa apjoma.

VPS paredz trīs atsevišķus preferenču režīmus:
– „standarta” VPS; 
– īpašais ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīms, kas tiek dēvēts par 
„VPS+”. Tas piedāvā papildu tarifa samazinājumus, lai palīdzētu mazāk aizsargātām 
jaunattīstības valstīm ratificēt un īstenot attiecīgās starptautiskās konvencijas, kas aizsargā 
cilvēka pamattiesības un darba ņēmēju tiesības, kā arī īstenot labas pārvaldības standartus;
– režīms „Visu, izņemot ieročus” (EBA), ar kuru saskaņā visai produkcijai, izņemot ieročiem 
un munīcijai, no vismazāk attīstītajām valstīm (VAV) Eiropas Savienībā nepiemēro nekādus 
ievedmuitas nodokļus vai kvotas.

Saglabājot šo vispārējo struktūru, jaunajā likumdošanas priekšlikumā ir ierosināts izdarīt 
vairākas izmaiņas jaunattīstības valstīm piemērotajā importa sistēmā, lai importa preferences 
piešķirtu galvenokārt tām jaunattīstības valstīm, kurām tās ir nepieciešamas visvairāk. 
Faktiski tas nozīmē, ka dažām valstīm preferences atceļ, tādējādi palielinot preferenču vērtību 
tām valstīm, kurām šo sistēmu piemēro joprojām. Šo procesu varētu saukt par „preferenču 
konsolidāciju”.

1. Iekļautās valstis

Vissvarīgākā izmaiņa šajā jaunajā priekšlikumā ir preferenču saņemšanai noteiktie jaunie 
kritēriji, kuri būtiski samazinās saņēmējvalstu skaitu — no pašreizējām 176 valstīm līdz 
80 valstīm. Tas jādara šādu priekšlikumā minēto trīs aspektu dēļ:

a) valstis, kurām piemēro citu preferenču sistēmu, galvenokārt brīvās tirdzniecības 
nolīgumus, vairs nebūs VPS saņēmējvalstis;
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b) sistēmu vairs nepiemēros arī ES aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), ASV un 
Austrālijai;

c) preferenču sistēmu vairs nevarēs izmantot valstis, kuras Pasaules Banka trīs gadus pēc 
kārtas tieši pirms saņēmējvalstu saraksta atjaunināšanas ir klasificējusi kā valstis ar augstiem 
ienākumiem vai ar vidēji augstiem ienākumiem (UMIC). Valstis, kuras zaudēs preferences, ir, 
piemēram, Kuveita, Saūda Arābija, Krievija, Brazīlija un Katara.

Attiecībā uz pirmajiem diviem kritērijiem pretrunu nav, taču trešais kritērijs ietekmēs tās 
valstis, kuras, zaudējot VPS nodrošinātās preferences, iegūs tikai „vislielākās labvēlības” 
statusu, īpaši gadījumos, ja eksportēto preču preferences robežas ir ievērojamas. Patiesais šā 
priekšlikuma mērķis ir samazināt konkurenci mazāk attīstītajām valstīm. Pēc Komisijas 
ieskatiem, visvairāk labuma no VPS nodrošinātajām preferencēm patlaban gūst attīstītākās 
jaunattīstības valstis, kas veido aptuveni 40 % no VPS importa kopapjoma. Daudzas no šīm 
valstīm pašlaik ir iesaistījušās sarunās ar Eiropas Savienību par divpusējiem nolīgumiem, un 
tas nepārprotami liecina par to, ka tām ir vajadzīgas dažāda veida tirdzniecības attiecības. Tajā 
pašā laikā šis priekšlikums neapšaubāmi varētu piešķirt ES spēcīgākas pozīcijas šajās sarunās.

Šajā sakarībā ir lietderīgi piebilst, ka VPS regulā minētais Pasaules Bankas indekss nav 
jaunievedums. Pašreizējā regulā, kura ir spēkā kopš 2008. gada, ir teikts, ka valstis ar augstu 
ienākumu līmeni būtu jāizslēdz no sistēmas, taču tas bija jāskata apvienojumā ar 
neaizsargātības kritērijiem (piecu lielāko sadaļu vērtība saistībā ar eksportu uz ES sasniedza 
maksimālos 75 % no kopējās vērtības), un praksē neviena valsts no šīs sistēmas netika 
izslēgta, pamatojoties uz šiem kritērijiem.

Referents uzskata, ka ir būtiski spēt paļauties uz objektīviem, nemainīgiem un starptautiski 
atzītiem kritērijiem, kuri arī varētu izturēt pārbaudi PTO, un tāpēc var uzskatīt, ka Pasaules 
Bankas indeksam ir daži konkurenti. Tāpēc šajā ziņā nav ierosināti nekādi grozījumi. Tomēr ir 
nepieciešams izdarīt izmaiņas attiecībā uz ierosinātajiem pārejas periodiem, lai panāktu, ka 
valstis, kuras līdz šis regulas spēkā stāšanās dienai ir noslēgušas divpusējus nolīgumus ar ES, 
nezaudētu preferences, ja nolīgumu ratifikācijas dēļ tās vēl nevar piemērot šo nolīgumu 
noteikumus, jo pretējā gadījumā tirdzniecībā varētu rasties traucējumi. 

2. Izcelsmes noteikumi

Turklāt ir svarīgi noskaidrot, kādas sekas izjutīs tirdzniecība galvenokārt reģionālā līmenī, ja 
būtiski tiks samazināts VPS saņēmējvalstu skaits, kā arī to valstu skaits, kuras var izmantot 
uzlabotos VPS izcelsmes noteikumus. Šie jaunie izcelsmes noteikumi veicina reģionālās 
kumulācijas iespēju un ievieš atsevišķas transformācijas jēdzienu. Izslēdzot no sistēmas divas 
kaimiņvalstis, kas ir tirdzniecības partneres, būtiski var tikt ietekmētas pārējās sistēmā 
paliekošās VPS saņēmējvalstis un to spēja importēt vai eksportēt produktus tālākai apstrādei. 
Vienai vai vairākām valstīm kādā no pašreizējiem reģioniem parakstot brīvās tirdzniecības 
nolīgumu ar ES, tiktu ietekmētas pārējo sistēmā paliekošo VPS saņēmējvalstu iespējas, ja 
vien nolīgumā netiek paredzēti īpaši noteikumi. Ir skaidrs, ka Komisijai turpmāk būtu 
jāizvērtē un cieši jāuzrauga šīs sekas un jāņem vērā īpašie nosacījumi par ziņošanu.

3. Ietvertie produkti
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Līdz ar saņēmējvalstu skaita samazināšanu būtiski samazinās arī jaunattīstības valstīm 
piešķirto preferenču apjoms. Sistēmā joprojām iekļauto saņēmējvalstu vidū ir daudz valstu, 
kurās ir augsts nabadzības līmenis un salīdzinoši zems tautas attīstības indekss, lai gan tās nav 
VAV. Referents uzskata, ka, pārskatot VPS sistēmu, būtu jācenšas paredzēt priekšrocības 
nabadzīgākajām valstīm, kuras joprojām ir iekļautas sistēmā, tādējādi palielinot to attīstības 
potenciālu. Ja no sistēmas tiek izslēgtas konkurētspējīgākas valstis, ir iespēja palielināt tarifa 
samazinājumu, jo līdz šim bieži vien šie samazinājumi ir bijuši tik niecīgi, ka tie neatsver 
papildu birokrātijas slogu, ar ko jāsaskaras, pieprasot šīs preferences. Produktu klāstā būtu 
jāiekļauj arī daži tādi produkti, kuri jaunattīstības valstīm ir īpaši nozīmīgi, vienlaikus 
cenšoties neietekmēt VAV preferences tiem produktiem, kuri šīm valstīm ir svarīgi. 

4. Gradācija

Gradācija ir process, kura gaitā kāda produktu sadaļa no konkrētas valsts zaudē preferences, ja 
tā ES tirgū kļūst pārāk konkurētspējīga. Saskaņā ar 2008. gada sistēmu gradāciju piemēro tad, 
ja trīs gadus kādas valsts vidējais importa apjoms vienā sadaļā pārsniedz 15 % no VPS 
importa apjoma tādiem pašiem produktiem no pārējām VPS saņēmējvalstīm (vai 12,5 % no 
tekstilpreču importa apjoma). Komisija tagad ierosina paplašināt produktu sadaļas no 21 līdz 
32 sadaļām, lai tās kļūtu viendabīgākas. Robežvērtības ir paaugstinātas attiecīgi līdz 17,5 % 
un 14,5 %, tomēr saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju tā galvenokārt ir pielāgošanās 
jaunajai situācijai, nevis palielinājums reālajā izteiksmē. 

Referents atzinīgi vērtē to, ka produktu sadaļas ir detalizētākas, un tāpēc gradācijas sistēmai 
vajadzētu kļūt mērķtiecīgākai. Referents neierosina mainīt robežvērtības. Tomēr Eiropas 
Parlamentam turpmāk būtu cieši jāuzrauga šā priekšlikuma ietekme.

5. VPS +

Viens no ierosinātās reformas noteiktajiem mērķiem ir arī turpmāk veicināt cilvēka 
pamattiesības un darba ņēmēju tiesības, kā arī ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības 
principus, stimulējot arvien vairāk valstu pievienoties VPS+ sistēmai. VPS+ ir svarīgs cilvēka 
pamattiesību un ilgtspējīgas attīstības principu veicināšanas un aizsardzības līdzeklis. 

Tomēr praksē, ja tiks saglabāti ierosinātie vispārējās sistēmas kritēriji, no 15 pašreizējām 
saņēmējvalstīm tikai dažas joprojām būs tiesīgas saņēmējvalstis vai nu tāpēc, ka tās ir 
parakstījušas brīvās tirdzniecības nolīgumus ar ES (Centrālamerika, Peru un Kolumbija), vai 
arī tās ir pievienojušās to valstu kategorijai, kuru ienākumi ir vidēji augsti. Saskaņā ar 
Komisijas aprēķiniem tikai trīs valstis būtu jaunas tiesīgas saņēmējvalstis, ja tās izpildītu 
visus kritērijus.

Referents piekrīt Komisijas priekšlikumiem par šo īpašo sistēmu, kas:

– ietver sarakstu, kurā norādītas 27 konvencijas, kas ir jāratificē, lai valsts kļūtu par tiesīgu 
saņēmējvalsti; 
– paredz ekonomiskos kritērijus, tostarp importa daļas robežvērtību 2 % apmērā (iepriekš bija 
1 %), saglabājot diversifikācijas kritēriju;
– neparedz produktu gradāciju;
– neparedz piemērošanas termiņus;
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– ietverz pārredzamāku uzraudzības sistēmu un efektīvāku izstāšanās mehānismu. 

6. Aizsardzības pasākumi

Jaunajā regulā ir ietverti vairāki aizsardzības un uzraudzības pasākumi, kuri tikuši īstenoti arī 
iepriekš. Klauzulās par aizsardzības pasākumiem minētās procedūras tomēr ir definētas no 
jauna, jo tagad ES ražotājiem ir piešķirtas juridiskas tiesības prasīt tiesisko aizsardzību, un, 
veicot pārbaudi, tiks noteikta šo prasību pamatotība — „nopietni traucējumi”, proti, „ražotāju 
ekonomiskais un/vai finanšu stāvoklis pasliktinās”, tagad būs pietiekams pamatojums 
iepriekšējā pamatojuma „nopietnas grūtības” vietā. Īpašie noteiktu tekstilpreču, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru aizsardzības pasākumi ir saglabāti, robežvērtības 
pielāgojot gradācijas mehānisma robežvērtībām. Referents ierosina paplašināt īpašo 
tekstilprecēm paredzēto aizsardzības pasākumu darbības jomu, iekļaujot tajā ne tikai apģērbu, 
bet visas tekstilpreces.

7. Lēmumu pieņemšanas procedūra

Šis jaunais likumdošanas priekšlikums ir ne vien jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, bet tajā ir jāiekļauj arī Lisabonas līgumā noteiktie jaunie noteikumi par lēmumu 
pieņemšanas procedūru un jānorāda atsauces uz īstenošanas un deleģētajiem tiesību aktiem. 
Lieki piebilst, ka salīdzinājumā ar iepriekš īstenoto praksi Eiropas Parlamenta loma saskaņā ar 
šo regulu ļoti mainīsies, turklāt arī attiecībā uz lēmumiem, kuri jāpieņem šīs regulas 
īstenošanas laikā. Vispārīgi runājot, šķiet, ka Komisijas uzskati lielā mērā sakrīt ar Eiropas 
Parlamenta viedokli par Līguma interpretāciju attiecībā uz divu dažādu procedūru nošķiršanu, 
turklāt deleģēto aktu procedūra tiks izmantota arvien biežāk. VPS regulai ir pievienoti vairāki 
pielikumi, kurus būtu jāpieņem kā deleģētus aktus. Tas galvenokārt ir tādēļ, ka daudzas 
robežvērtības un citi rādītāji ir aprēķināti, pamatojoties uz kopējo VPS importa apjomu, kas 
laika gaitā, protams, mainās, un tādēļ attiecīgie rādītāji regulāri jāpielāgo. Šajā sakarībā 
ziņojums ietver grozījumus, lai saskaņotu šo regulu ar citiem ES tiesību aktiem par 
aizsardzības pasākumiem.

8. Regulas darbības ilgums

Komisija ierosina nenoteikt šīs regulas darbības ilgumu, neparedzot nekādu termiņu, pēc kura 
šīs regulas darbības laiks būtu jāpagarina. Ir paredzēts, ka pēc pieciem gadiem regulu 
pārskatīs. Tā kā šī ir pirmā reize, kad regulu pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, un ņemot vērā ierosinātās svarīgās izmaiņas, tiek ierosināts noteikt 10 gadu 
darbības ilgumu. Salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju šis ierosinājums joprojām būtu 
uzskatāms par būtisku uzlabojumu, un ierosinātais laika periods būtu pietiekami ilgs, lai 
uzņēmējiem nodrošinātu stabilitāti un paredzamību. 


