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PR_COD_1app

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 atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu 
tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas
(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0715),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0396/2011),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

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.
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PASKAIDROJUMS

Vispārēja informācija

Partnerības un sadarbības nolīgums, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju (Krieviju), no otras puses, stājās spēkā 
1997. gada 1. decembrī1. Minētā Partnerības un sadarbības nolīguma ietvaros Eiropas 
Kopiena un Krievijas Federācijas valdība 2007. gada 26. oktobrī noslēdza Nolīgumu par 
tirdzniecību ar dažiem tērauda izstrādājumiem2. 

Nolīgumu par tirdzniecību ar dažiem tērauda izstrādājumiem (turpmāk — Nolīgums) ES 
īstenoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri 
attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas3.
Nolīgumā ir noteiktas Krievijas Federācijas izcelsmes tērauda importa kvotas (kvantitatīvie 
ierobežojumi) Eiropas Savienībā. Turklāt Nolīguma 10. panta 4. punktā noteikts, ka tad, ja 
Krievijas Federācija pievienojas Pasaules tirdzniecības organizācijai, nolīgums zaudē spēku, 
un kvotas ir jāatceļ.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju, Krievija 2010. gadā bija lielākā tērauda 
eksportētāja uz ES, eksportējot vairāk nekā 6,5 miljonus tonnu, kas bija 24 % no kopējā ES 
tērauda importa apjoma4.  

Atcelšanas iemesli

Komisijas priekšlikums atcelt Padomes Regulu (EK) Nr.1342/2007, ar kuru Nolīgumu īsteno 
ES, balstās uz jau minēto Nolīguma 10. panta 4. punktu. Tā kā Krievijas Federācija 
2011. gada 16. decembrī kļuva par PTO locekli, ES kopš dienas, kurā Krievija pievienojās 
PTO, vairs nav tiesību piemērot minētās tērauda importa kvotas. Saglabājot ES tiesībās 
Regulu (EK) Nr. 1342/2007 un līdz ar to paturot spēkā tērauda importa kvotas, tiktu pārkāpti 
PTO noteikumi, un Krievija varētu piemērot tiesiskus pasākumus pret ES. 

Krievijas pievienošanās PTO ietekme uz atlikušajām barjerām ES un Krievijas tērauda 
izstrādājumu tirdzniecībā

Līdz ar Krievijas pievienošanos PTO uz noteikumiem balstītajai tirdzniecības sistēmai, ES var 
rēķināties ar priekšrocībām, kādas rada brīvāka piekļuve Krievijas tirgum. Eiropas Komisija
lēš, ka dzelzs un tērauda nozarē papildu eksports gadā dos aptuveni 107 miljonus euro5.

                                               
1 OV L 327, 28.11.1997., 3. lpp.
2 OV L 300, 17.11.2007., 52. lpp.
3 OV L 300, 17.11.2007., 1. lpp.
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/
5 Eiropas Komisijas 2011. gada 16. novembra pamatdokuments Tirdzniecības politikas 
komitejai Illustration of positive effects of Russia's WTO accession on the EU trade, ko 
nosūtīja Padomei, Eiropas Parlamentam un ieinteresētajām personām.
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Komisija arī lēš, ka pieaugs ES tērauda nozares konkurētspēja, jo eksporta nodevas melnajiem 
metāllūžņiem piecu gadu laikā kopš pievienošanās dienas samazināsies no pašreizējiem 15 % 
līdz 5 % un tiks pielāgotas gāzes cenas Krievijas vietējiem rūpnieciskajiem patērētājiem.
Jebkādām atlikušām tērauda izstrādājumu divpusējās tirdzniecības barjerām, kuras joprojām 
varētu piemērot, vajadzētu būt minimālām un piemērojamām vienīgi tādā apmērā, kāds 
nepārprotami paredzēts PTO noteikumos, kuri regulē tādus aspektus kā tarifi, piemērojamie 
tirdzniecības aizsardzības pasākumi, tehniskie standarti, īpašās muitas procedūras, utt. Ja kāda 
no pusēm neievēro piemērojamos PTO noteikumus, var būt nepieciešams meklēt risinājumu, 
izmantojot esošo PTO strīdu izšķiršanas mehānismu. Referents atbalsta tirdzniecības un 
ieguldījumu barjeru, kādas varētu saglabāties abās pusēs, rūpīgu uzraudzību un atcelšanu pēc 
Krievijas pievienošanās PTO.  

Referenta nostāja
Referents ir cieši pārliecināts, ka PTO joprojām ir labākā garantija uz noteikumiem balstītai 

daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, un pauž cerību, ka gan tās jaunā locekle Krievija, gan 
ES spēs izpildīt visas savas saistības PTO ietvaros. Referents arī cer, ka ES un Krievijas 
tirdzniecības attiecības attīstīsies pilnīgā saskaņā ar noteikumiem, par kuriem tās kopīgi 
vienojušās esošajos divpusējos nolīgumos. Minēto iemeslu dēļ referents iesaka Eiropas 
Parlamentam sniegt piekrišanu ierosinātajai Padomes Regulas (EK) Nr. 1342/2007 
atcelšanai.


