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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā ASV prezidenta Barack Obama, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
José Manuel Barroso un Eiropadomes priekšsēdētāja Herman Van Rompuy 2013. gada 
13. februāra kopīgo paziņojumu1,

– ņemot vērā 2013. gada 23. maija rezolūciju par ES un ASV sarunām par tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu2,

– ņemot vērā 2013. gada 14. jūnija norādījumus sarunām par Transatlantisko tirdzniecības 
un ieguldījumu partnerību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm3,

– ņemot vērā ASV tirdzniecības pārstāvja 2013. un 2014. gada ziņojumus par sanitārajiem 
un fitosanitārajiem pasākumiem4,

– ņemot vērā ASV tirdzniecības pārstāvja 2013. un 2014. gada ziņojumus par tehniskajiem 
šķēršļiem tirdzniecības jomā5,

– ņemot vērā Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta 2013. gada oktobra pētījumu Legal 
implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis 
Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during 
negotiations6 un 2014. gada novembra pētījumu ENVI relevant legislative Areas of the 
EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP)7,

– ņemot vērā ANO Tirdzniecības un attīstības konferencē (UNCTAD) 2014. gada jūnijā 
pieņemto informatīvo piezīmi par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu (ISDS) Amerikas 
Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā8, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. un 191. pantu un jo īpaši 
191. panta 2. punktā minēto piesardzības principu,

– ņemot vērā 2004. gadā izstrādāto ES integrēto pieeju pārtikas nekaitīgumam „no lauka 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lv/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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līdz galdam“ (farm to fork)1,

– ņemot vērā Eirobarometra 2014. gada novembra par transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu veiktā apsekojuma rezultātus,

– ņemot vērā Direktīvu par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju 2001/81/EK 
saistībā ar Tematisko stratēģiju attiecībā uz gaisa piesārņojumu un ņemot vērā tiesību 
aktus par konkrētām avotu kategorijām, piemēram, EURO 5/6 un EURO VI, kuru mērķis 
ir samazināt gaisa piesārņojumu, kas Eiropā izraisa 400 000 pāragras nāves gadījumu,

A. tā kā tirdzniecība Eiropā ir radījusi izaugsmi, nodarbinātību un labklājību vairākām 
paaudzēm; tā kā tirdzniecība un ieguldījumi tomēr nav pašmērķi un tiem būtu jākalpo par 
līdzekli dzīves līmeņa paaugstināšanai, labklājības uzlabošanai, sabiedrības veselības 
aizsardzībai un veicināšanai un jāsekmē pilnīga nodarbinātība un ilgtspējīga pasaules 
resursu izmantošana saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi, cenšoties aizsargāt un 
saglabāt vidi;

B. tā kā saskaņā ar Eirobarometra 2014. gada novembra apsekojumu 25 no 28 dalībvalstīm 
lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju atbalsta transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumu;

C. tā kā Eiropai kā kontinentam, kuram raksturīga iedzīvotāju novecošanās, izejmateriālu 
nepietiekamība, zems dzimstības līmenis un sociālais modelis, kas balstīts uz lielu sociālo 
izdevumu īpatsvaru IKP, arvien vairāk nāksies izmantot ar izaugsmi ārpus ES saistītās 
iespējas, lai palīdzētu nodrošināt iekšējo labklājību un atbalstītu tās sociālās sistēmas, 
kuras tiks pakļautas spēcīgam spiedienam, galvenokārt sakarā ar pieaugošo dzīves ilgumu 
saistībā ar darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanos;

D. tā kā, pamatojoties uz Padomes sarunu norādēm attiecībā uz TTIP2, nolīguma mērķis ir 
palielināt tirdzniecību un ieguldījumus starp ES un ASV, lai radītu jaunas ekonomiskās 
iespējas darbvietu izveidei un izaugsmei, uzlabojot piekļuvi tirgum un regulatīvo saderību, 
novēršot nevajadzīgus regulatīvos šķēršļus un nosakot virzienu ceļā uz globālajiem 
standartiem, vienlaicīgi atzīstot, ka pušu galvenais mērķis ir ilgtspējīga attīstība un ka 
puses neveicinās tirdzniecību vai ārvalstu tiešos ieguldījumus, samazinot vietējo tiesību 
aktu un standartu stingrību vides, veselības un drošības jomā; tā kā Eiropas Komisija3 un 
prezidents Obama4 ir atkārtoti publiski norādījuši, ka nevienā Atlantijas okeāna pusē 
standarti netiks pazemināti;

E. tā kā ASV jau ir noslēgušas vairākus citus tirdzniecības un ieguldījumu partnerības 
nolīgumus ar citiem globālas nozīmes dalībniekiem;

F. tā kā TTIP sarunas ir balstītas uz trīs galvenajiem pīlāriem, kas aptver šādas jomas: 
a) piekļuve tirgum, b) regulējuma jautājumi un ar tirdzniecību nesaistīti šķēršļi (NTB) un 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lv/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
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c) noteikumi;

G. tā kā TTIP sniedz iespēju orientēties uz augstiem standartiem dažās jomās, lai aizsargātu 
sabiedrības un dzīvnieku veselību un vidi visā pasaulē;

H. tā kā tomēr pastāv bažas attiecībā uz to, ka sakarā ar TTIP mērķi samazināt un izskaust 
pašreizējos ar tirdzniecību nesaistītos šķēršļus1 nolīgums varētu apdraudēt sabiedrības 
veselības, tostarp pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni 
Eiropas Savienībā;

I. tā kā ES un ASV tiesiskā regulējuma sistēmās, cita starpā attiecībā uz veselības un vides 
aizsardzības jomu, tostarp pārtikas nekaitīguma, patērētāju informēšanas un dzīvnieku 
veselības jomu, pastāv atšķirības, kas saistītas ar atšķirīgo juridisko un politisko kultūru 
un atspoguļo atšķirīgās bažas un pieejas, piemēram, atšķirīgi principi (piem., piesardzības 
princips), vērtējumi, politikas mērķi un riska analīzes metodes;

J. tā kā ES un ASV dažus standartus šajās jomās uzskata par tirdzniecības šķēršļiem2;

K. tā kā pastāv bažas par to, ka paredzētā TTIP un līdzīgu tirdzniecības nolīgumu 
pieņemšana jau ir ietekmējusi Komisijas priekšlikumus un pasākumus, piemēram, 
attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu un vides aizsardzību (piem., apstrāde patogēnu 
mikroorganismu daudzuma samazināšanai; tādas gaļas marķēšana, kas iegūta no 
klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem, un degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana);

L. tā kā pastāv bažas, ka ar noteikumu projektu regulatīvajai sadarbībai attiecībā uz aktiem, 
kas ir būtiski ietekmējuši vai var būtiski ietekmēt ES un ASV tirdzniecību un 
ieguldījumus:

- ASV tiek piešķirtas oficiālas tiesības attiecībā uz īstenošanas aktiem, kas pieņemami 
saskaņā ar LESD 291. pantu, lai gan Eiropas Parlamentam nav nekādas īstenošanas aktu 
pārbaudes tiesības;

- ASV tiek piešķirtas tiesības sākt regulatīvu apmaiņu attiecībā uz dalībvalstu tiesību aktu 
pieņemšanu, tostarp kopīgu pārbaudi attiecībā uz iespējamiem līdzekļiem regulatīvās 
saskaņotības sekmēšanai;

- ES faktiski varētu rasties lielākas grūtības pārspēt starptautisku instrumentu viszemāko 
kopsaucēju sakarā ar saistībām, ko tā ir uzņēmusies attiecībā uz starptautisko regulatīvo 
sadarbību un starptautisko instrumentu īstenošanu;

M. tā kā, lai palielinātu regulatīvo saskaņotību, neapdraudot pašreizējos un turpmākos ES 
veselības un vides standartus, jomas, kurās ir līdzīgi mērķi un aizsardzības līmeņi, ir 
nepārprotami jānodala no tām jomām, kurās tie atšķiras; tā kā jomās ar līdzīgiem mērķiem 
un aizsardzības līmeņiem varētu izmantot vienotas pieejas vai savstarpēju atzīšanu; tā kā 

                                               
1 Skatīt ASV tirdzniecības pārstāvja 2014. gada ziņojumu par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecības jomā, 

45. lpp.
2 Attiecībā uz ASV skatīt ASV tirdzniecības pārstāvja 2013. un 2014. gada ziņojumus par tehniskajiem 

šķēršļiem tirdzniecības jomā.
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jomās, kurās aizsardzības līmeņi nepārprotami atšķiras, sadarbībai vajadzētu būt vērstai uz 
informācijas apmaiņu vai augšupēju saskaņošanu; 

N. tā kā ES un ASV likumdevēji ir izvēlējušies ļoti atšķirīgu pieeju attiecībā uz pārtikas un 
barības nekaitīguma regulējumu, jo īpaši attiecībā uz to, kā saistībā ar ĢMO tiek veikta 
atļauju piešķiršana, marķēšana un kontrole pārtikas un barības ķēdē, attiecībā uz gaļas 
izsekojamību, apstrādi patogēnu mikroorganismu daudzuma samazināšanai, pesticīdiem 
un klonētajiem dzīvniekiem; tā kā ES vides un pārtikas nekaitīguma regulējums ir balstīts 
uz piesardzības principu un pieeju „no lauka līdz galdam“ (farm to fork), kas paredz 
stingrākus ES noteikumus un tādējādi būtu jāsaglabā; 

O. tā kā turpmākās TTIP ietekme uz ES acquis vides, veselības un pārtikas nekaitīguma jomā 
būs lielā mērā atkarīga no nolīguma noteikumu precizitātes; tā kā ar tirdzniecības 
nolīgumu nekādā gadījumā nedrīkst grozīt spēkā esošos tiesību aktus līgumslēdzējās 
valstīs; tā kā spēkā esošo tiesību aktu īstenošana, kā arī turpmāko tiesību aktu pieņemšana 
arī turpmāk ir jāveic demokrātiski ievēlētām struktūrām, ievērojot noteiktas procedūras; 

P. tā kā ES pašlaik ir ierobežota piekļuve ASV tirgum jūrniecības nozarē un, ja TTIP tiks 
pienācīgi īstenota, tā varētu uzlabot sadarbību, palielināt konverģenci un vairot 
ekonomikas ieguvumus Eiropas uzņēmumiem;

Q. tā kā atšķirībā no 150 pasaules valstīm ASV nav ratificējusi nozīmīgākās starptautiskās 
konvencijas par ķīmiskajām vielām (piemēram, Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem 
organiskajiem piesārņotājiem, Roterdamas konvenciju par dažu bīstamu ķīmisko vielu 
tirdzniecību), kas liecina, ka ASV starptautiskajā ķīmisko vielu politikā ir izolēta; tā kā 
turklāt ASV atsakās īstenot ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji 
saskaņotās sistēmas ar vidi saistīto daļu un tas uzskatāmi parāda, ka attiecībā uz 
ķīmiskajām vielām starp ASV un ES ir domstarpības jau pašos pamatos;

R. tā kā — kā norādīts ASV 2014. gada ziņojumā par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecības 
jomā, katrā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) TBT komitejas sanāksmē kopš 
2003. gada ASV ir paudusi bažas saistībā ar REACH, ar bažām norādot uz to, ka REACH
aspekti ir diskriminējoši, tiem trūkst likumīga pamatojuma un tie rada liekus tirdzniecības 
šķēršļus, kas liecina par ASV diezgan ievērojamo pretestību attiecībā uz REACH;

S. tā kā, salīdzinot ar 2006. gadā pieņemto REACH būtiski atšķirīgais ASV Toksisko vielu 
uzraudzības likums (TSCA), kurš tika pieņemts 1976. gadā, ir guvis vispārēju akceptu; tā 
kā šī iemesla dēļ sarunās par TTIP nav paredzēts saskaņot abas sistēmas; tā kā sarunas 
tomēr skar turpmāko sadarbību attiecībā uz REACH īstenošanu; tā kā, ņemot vērā 
ievērojami atšķirīgos uzskatus par riska pārvaldību attiecībā uz ķīmiskajām vielām un 
ASV būtisko un nemainīgo pretestību REACH, sadarbība šo atšķirīgo tiesību aktu 
īstenošanas jomā nav lietderīga, vēl jo vairāk tādēļ, ka īstenošana nebūt nav tikai tehniska 
darbība, kas nerada nekādas domstarpības;

T. tā kā tiesiskā regulējuma sistēmas augu aizsardzības līdzekļu jomā ASV un ES būtiski 
atšķiras:

- ES ir aizliegtas 82 aktīvās vielas, kas ASV ir atļautas,
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- ES apzināti pieņēma uz riska novērtējumu balstītus ierobežošanas kritērijus nolūkā 
pakāpeniski samazināt to aktīvo vielu izmantojumu, kas ir kancerogēnas vai mutagēnas, 
vai kaitīgas reproduktīvajai funkcijai, vai noturīgas, toksiskas un bioakumulatīvas, vai 
endokrīno sistēmu ietekmējošas vielas, kā norādīts Regulā (EK) Nr. 1107/2009; ASV 
uzstāj, ka ir jāīsteno tāda uz riska novērtējumu balstīta pieeja, kuras pamatā ir vairāki 
pieņēmumi un ekstrapolācijas, tādējādi pieļaujot īpaši bīstamu vielu izmantošanu,

- ES vispār — salīdzinājumā ar ASV — pārtikā ir pieļaujams mazāks pesticīdu atlieku 
daudzums;

U. tā kā attiecībā uz sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem ES sarunu teksta projektā, 
kurš iesniegts sarunu kārtai laikposmā no 2014. gada 29. septembra līdz 3. oktobrim, 
ierosināts noteikt pusēm pienākumu 12 mēnešus pēc to pieņemšanas piemērot atlieku 
maksimāli pieļaujamo daudzumu, ko noteikusi Pārtikas kodeksa komisija, ja vien 
importētāja puse Pārtikas kodeksa komisijas sanāksmē nav ziņojusi par atrunu; tā kā ES 
vispār — salīdzinājumā ar Pārtikas kodeksa komisiju — pārtikā ir pieļaujams mazāks 
pesticīdu atlieku daudzums; tā kā pēdējo četru gadu laikā Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) ir iesniegusi atrunas 31–57 % no visiem gadījumiem, kas akcentē to, ka 
EFSA ir būtiskas iebildes pret Kodeksa standartiem; tā kā pašlaik EFSA iespēju robežās 
var brīvi paust savas atrunas; tā kā pastāv lielas šaubas par to, vai politiski EFSA drīkstēs 
turpināt paust atrunas, arī kad TTIP būs pieņemta, ņemot vērā to, ka teksta projektā 
paredzēts ES un ASV iesaistīt sadarbībā ar starptautiskajām standartu noteikšanas 
iestādēm „nolūkā rast abpusēji apmierinošu rezultātu”, kas turpmāk varētu atturēt EFSA
no atrunu iesniegšanas Pārtikas kodeksa komisijā, tādējādi vājinot ES standartus;

V. tā kā būtu jānovērš tādas mājputnu gaļas imports ES, kas apstrādāta ar nātrija hipohlorītu 
saturošiem antimikrobiāliem šķīdumiem;

W. tā kā gandrīz ratificētais visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) jau 
ir parādījis tirdzniecības iespējas sensitīvās lauksaimniecības nozarēs, piemēram, liellopu 
gaļas nozarē, vienlaikus stingri ievērojot Eiropas sanitāros un fitosanitāros standartus 
(SPS) un metodes1;

X. tā kā ASV 2014. gada TBT ziņojumā minētas ASV ķīmisko vielu un kultūraugu 
aizsardzības nozares paustās bažas par riska novērtējumā balstītiem ierobežošanas 
kritērijiem, kas izstrādājami attiecībā uz vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus, un norādīts, ka ASV pauda bažas par Vides ģenerāldirektorāta priekšlikumu 
gan divpusējā līmenī, gan PTO TBT un SPS komiteju sanāksmēs; tā kā Komisija 
2013. gada jūlijā nolēma sākt ietekmes novērtējumu attiecībā uz kritēriju izstrādi vielām, 
kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus; tā kā šis lēmums ir galvenais 
iemesls tam, kāpēc Komisija noteiktajā 4 gadu termiņā līdz 2013. gada decembrim 
nepieņēma kritērijus; tā kā, lai gan ASV šo Komisijas lēmumu vērtē atzinīgi, Padome un 
Parlaments nolēma atbalstīt Zviedriju tās tiesas procesā Komisijas neizdarības 
apstrīdēšanai, demonstrējot būtiski atšķirīgus viedokļus par normatīvo noteikumu būtību 
ES tiesību aktos;

Y. tā kā pastāv sakarība starp neveselīgu pārtiku un ar uzturu saistītām nelipīgajām slimībām 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
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(NCD); tā kā — kā norādījis ANO īpašais referents par ikviena tiesībām uz vislabāko 
fizisko un garīgo veselību — globālā tirdzniecība, ārvalstu tiešo ieguldījumu (FDI) 
pieaugums pārtikas nozarē un neveselīgās pārtikas uzmācīgā tirgvedība ir palielinājusi 
neveselīgās pārtikas patēriņu1; tā kā īpašais referents ziņojuma noslēgumā izklāstīja virkni 
ASV un pārtikas nozarei paredzētu ieteikumu veikt konkrētus pasākumus, lai samazinātu 
neveselīgas pārtikas ražošanu un patēriņu un palielinātu veselīgāku pārtikas alternatīvu 
pieejamību par pieņemamu cenu;

Z. tā kā, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Vispārējo rīcības plānu 
neinfekciozu slimību profilaksei un kontrolei (2013–2020)2, kopējais ražošanas apjoma 
samazinājums sakarā ar četrām visizplatītākajām neinfekciozajām slimībām un garīgajiem 
traucējumiem tiek lēsts USD 47 triljonu apmērā; tā kā saskaņā ar PVO datiem šis 
zaudējums 2010. gadā bija 75 % no pasaules IKP (USD 63 triljoni); tā kā — kā norāda 
PVO, ja rīcībā attiecībā uz neinfekciozajām slimībām nekas netiks mainīts, zudīs 
produktivitāte un visās valstīs palielināsies veselības aprūpes izmaksas;

AA. tā kā PVO ģenerāldirektors 2013. gada jūnijā notikušajā 8. Vispārējā konferencē par 
veselības veicināšanu norādīja, ka centieni neinfekciozu slimību novēršanai ir pretrunā 
ietekmīgu ekonomikas dalībnieku uzņēmējdarbības interesēm3;

AB. tā kā TTIP līdzīgi kā Klusā okeāna partnerības nolīgums varētu ierobežot ES un 
dalībvalstu spēju aizsargāt uztura politiku no savtīgām interesēm, samazināt to ietekmes 
līdzekļu klāstu, kas pieejami, lai aktīvi atturētu no mazāk veselīgas pārtikas lietošanas (un 
veicinātu veselīgas pārtikas lietošanu), tostarp izmantojot publiskā iepirkuma politiku, un 
ierobežot ES un dalībvalstu spēju īstenot minētos ietekmes līdzekļus4;

AC. tā kā ASV federālie tiesību akti dzīvnieku labturības jomā ir ievērojami vājāki par ES 
regulējumu, tostarp trūkst tiesību aktu par labturības standartiem attiecībā uz 
lauksaimniecības dzīvniekiem pirms nokaušanas; tā kā diemžēl Komisija neuzskata, ka 
dzīvnieku labturība būtu tirdzniecības jautājums tādā pašā mērā kā pārtikas nekaitīgums 
vai dzīvnieku veselība importēšanas prasību mērķiem;

AD. tā kā ES un ASV ir ļoti atšķirīgs regulējums, vidējais emisijas sākuma punkts un 
mērķa līmenis attiecībā uz viegldarba transportlīdzekļu radītā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas vidējā apjoma samazināšanu; tā kā tādēļ šajā jomā nevajadzētu piemērot 
savstarpēju atzīšanu;

AE. tā kā ES un ASV likumdevēji un regulatori īsteno ļoti atšķirīgu pieeju attiecībā uz to 
jautājumu risināšanu, kas saistīti ar siltumnīcefekta gāzu emisijām un klimata pārmaiņām; 
tā kā ar klimata pārmaiņām saistīto būtisko draudu novēršanai un pieņemtās klimata 
politikas integritātes saglabāšanai vajadzētu būt svarīgākai par tirdzniecības veicināšanu;

                                               
1 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
3 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
4 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
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AF. tā kā ir svarīgi, lai TTIP tiktu internalizētas ar aviāciju, jūras transportu un kravu 
autotransportu saistītās izmaksas klimata, veselības un vides jomā, lai nodrošinātu preču 
tirdzniecības ilgtspējību pasaulē; tā kā sakarā ar to, ka nolūkā internalizēt šīs izmaksas 
netiek veikti efektīvi starptautiski pasākumi, ES būtu jāievieš un jāīsteno reģionāli 
nediskriminējoši pasākumi, lai pievērstos šādām papildu sekām;

AG. tā kā TTIP ilgtspējīgas attīstības noteikumu mērķim vajadzētu būt nodrošināt, lai 
tirdzniecības un vides politika būtu savstarpēji papildinoša, veicināt resursu optimālu 
izmantošanu atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības mērķim un nostiprināt kooperāciju un 
sadarbību vides jomā;

AH. tā kā daudzās jomās, piemēram, klimata un emisijas kontroles politikā, ASV 
regulatīvie standarti ir zemāki nekā ES un tādējādi ES ir augstākas ražošanas un 
regulatīvās atbilstības nodrošināšanas izmaksas nekā ASV, attiecīgi radot oglekļa emisiju 
pārvirzes risku;

AI. tā kā tarifu samazināšana attiecībā uz precēm, kas saistītas ar enerģētikas nozari, 
gadījumos, kad ES izmaksas saistībā ar tiesību aktu un vides un klimata prasību 
ievērošanu ir lielākas nekā ASV, var radīt ES konkurētspējas samazināšanos 
salīdzinājumā ar ASV importu, kuram nav šādu izmaksu;

AJ. tā kā vispārējās veselības aizsardzības sistēmas ir Eiropas sociālā modeļa daļa un 
dalībvalstis ir atbildīgas par veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes pārvaldību 
un organizēšanu;

AK. tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem 
paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm īstenošanu ir prasība publiski pieejamā datubāzē 
publicēt visu klīnisko pārbaužu rezultātus gadu pēc pārbaudes veikšanas un klīnisko 
pārbaužu ziņojumus par visām klīniskajām pārbaudēm, tiklīdz ir pabeigta atļaušanas 
procedūra vai pieteikuma iesniedzējs ir atsaucis tirdzniecības atļaujas pieprasījumu; tā kā 
ASV tiesību aktos nav prasības nodrošināt identisku pārredzamības līmeni;

AL. tā kā aplēses liecina, ka zāļu izmaksas veido 1,5 % no Eiropas IKP, tādējādi jebkāds 
no TTIP izrietošs palielinājums saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību var negatīvi 
ietekmēt veselības aprūpes izmaksas;

AM. tā kā saskaņā ar UNCTAD vides un veselības aizsardzības pasākumi ir valdības 
pasākumi, kuri visbiežāk apstrīdēti ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) 
mehānisma lietās, 

AN. tā kā Komisija 2014. gada 25. novembrī nolēma palielināt TTIP sarunu 
pārredzamību1; tā kā šis lēmums ir vērtējams atzinīgi; tā kā 2015. gada 7. janvārī arī 
Eiropas ombude atzinīgi novērtēja Komisijas panākto progresu saistībā ar lielākas 
pārredzamības nodrošināšanu TTIP sarunās, tomēr viņa arī sniedza dažus ieteikumus 
papildu uzlabojumiem2; tā kā arī piekļuve ASV tekstu priekšlikumiem palielinātu 
pārredzamību,

                                               
1 C(2014)9052, galīgā redakcija.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
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1. aicina Komisiju ievērot TTIP sarunām paredzēto Padomes norāžu vispārējos principus un 
mērķus;

2. aicina Komisiju nodrošināt, lai visā sarunu gaitā de jure un de facto tiktu ievērota ES 
politika un principi attiecībā uz sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un vides 
kvalitātes aizsardzību un uzlabošanu un lai tie tiktu pilnībā atspoguļoti TTIP galīgajā 
nolīgumā;

3. aicina Komisiju nodrošināt, ka TTIP neskar ES un dalībvalstu tiesības, spēju un
likumdošanas procedūras attiecībā uz tādu esošo un turpmāko pasākumu pieņemšanu, 
īstenošanu un piemērošanu saskaņā ar to atbilstīgajām kompetences jomām, kas 
nepieciešami, lai bez diskriminācijas īstenotu leģitīmus valsts politikas mērķus, piemēram, 
sabiedrības un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības jomā;

4. aicina Komisiju nodrošināt, lai neviens nolīgums — neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz 
horizontālo sadaļu par regulatīvo sadarbību, vai arī jebkādiem nozaru noteikumiem, —
nepazeminātu esošos vides, veselības un pārtikas nekaitīguma standartus un lai tas arī 
neietekmētu standartus, kuri vēl ir jānosaka jomās, kurās ASV salīdzinājumā ar ES tiesību 
akti būtiski atšķiras, piemēram, attiecībā uz spēkā esošo (pamata) regulējumu (piem., 
REACH) īstenošanu, jaunu tiesību aktu pieņemšanu (piem., par klonēšanu) vai tādu 
definīciju turpmāku noteikšanu, kas ietekmēs aizsardzības līmeni (piem., saistībā ar 
endokrīno sistēmu graujošām ķīmiskām vielām);

5. aicina Komisiju ierobežot regulatīvo sadarbību, izmantojot to tikai skaidri precizētās 
nozaru jomās, kurās ASV un ES ir līdzīgs aizsardzības līmenis vai kurās, neraugoties uz 
atšķirīgajiem aizsardzības līmeņiem, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka iespējams panākt 
augšupēju saskaņošanu vai vismaz ir lietderīgi censties to panākt; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka TTIP noteikumi par regulatīvo sadarbību neizvirza procesuālu prasību 
pieņemt attiecīgus Savienības tiesību aktus un arī nepiešķir īstenojamas tiesības šajā 
saistībā;

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka visiem likumdevējiem un visām regulatīvajā sadarbībā 
iesaistītajām ieinteresētajām personām vienmēr ir jāpiedalās jebkuras tādas organizācijas 
darbā, kas, iespējams, tiks izveidota, lai veicinātu turpmāku regulatīvo sadarbību;

7. aicina Komisiju novērst iespējamos kompromisus starp ekonomikas mērķiem un 
sabiedrības veselību, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku labturību un vidi1; aicina Komisiju 
atzīt, ka vienošanos nebūs iespējams panākt jomās, kurās ES un ASV noteikumi 
ievērojami atšķiras, piemēram, attiecībā uz sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumiem, 
ĢMO, hormonu izmantošanu liellopu audzēšanas nozarē, REACH un tās īstenošanu un 
dzīvnieku klonēšanu lauksaimniecības vajadzībām, un tādēļ neapspriest šos jautājumus;

8. aicina Komisiju uzskatīt, ka turpmāk izklāstītie regulatīvie pasākumi vai standarti ir 
būtiski un nedrīkst tikt apdraudēti: 

- apstiprinājuma nesniegšana aktīvajām vielām un ES maksimāli pieļaujamie daudzumi 
attiecībā uz pesticīdiem, 

                                               
1 Skatīt ES tirdzniecības komisāres Cecilia Malmström 2014. gada 11. decembra runu.
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- regulatīvie pasākumi saistībā ar vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumus,

- organizatoriskā autonomija ūdensapgādes un sanitārijas jomā,

- ES integrētā pieeja pārtikas nekaitīgumam, tostarp noteikumi par dzīvnieku labturību, 

- ES tiesību aktu par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem piemērošana,

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu 
zāļu klīniskajām pārbaudēm īstenošana un jo īpaši prasība publiski pieejamā datubāzē 
publicēt pilnīgus klīnisko pārbaužu ziņojumus par visām klīniskajām pārbaudēm, tiklīdz ir 
pabeigta atļaujas piešķiršanas procedūra, 

- dalībvalstu kompetence attiecībā uz veselības aizsardzības sistēmu organizēšanu, tostarp 
zāļu cenu noteikšanu un kompensāciju, kā arī zāļu pieejamību, 

- ierobežojumi attiecībā uz kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām un aizliegums veikt 
kosmētikas sastāvdaļu un gatavo līdzekļu testēšanu uz dzīvniekiem, 

- ES politika atjaunojamās enerģijas un ekotehnoloģiju jomā un ar klimatu un enerģētiku 
saistīto ES mērķu sasniegšana, 

- pasākumi, lai samazinātu atkarību no fosilā kurināmā, un ES un/vai starptautiskie 
pasākumi oglekļa emisijas samazināšanai transporta nozarē, 

- ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem; 

9. aicina Komisiju nodrošināt, lai sabiedriskie un sociālie pakalpojumi tiktu izslēgti no visu 
nolīguma noteikumu darbības jomas; turklāt uzsver, ka tajos nedrīkst iekļaut negatīvos 
sarakstus, jauktās pieejas un „sprūdrata klauzulas”;

10. aicina Komisiju nodrošināt, lai turpmāk norādītajās jomās tiktu panākta vienošanās 
attiecīgi par kopēju nostāju, regulatīvo sadarbību vai savstarpēju atzīšanu, ja netiek 
apdraudēts ES standartu līmenis:

- visu Eiropas aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzība un atzīšana ASV un maldinošās ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
izmantošanas prakses pārtraukšana ASV; 

- integrētā augu aizsardzība, lai novērstu dzīvnieku un augu kaitēkļu problēmu; 

- antibiotiku izmantošanas samazināšana mājlopu audzēšanā, nodrošinot gan cilvēkiem, 
gan dzīvniekiem paredzēto antibiotiku efektivitāti; 

- dzīvnieku identifikācijas sistēmas un saderīgi izsekojamības noteikumi, lai panāktu, ka 
visas pārtikas ķēdes garumā var efektīvi sekot līdzi tādu apstrādātu un neapstrādātu 
pārtikas produktu apritei, kuri satur dzīvnieku izcelsmes produktus; 

- alternatīvu metožu izstrādāšana izmēģinājumiem ar dzīvniekiem; 
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- ar zāļu un medicīnas ierīču ražošanu saistītās inspekcijas; 

- pasākumi cīņai pret aptaukošanos, jo īpaši bērnu vidū;

- videi labvēlīga publiskā iepirkuma procedūra; 

- ANO/EEK 1958. gada nolīguma vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai un 1998. gada 
nolīguma par ANO vispārējiem tehniskajiem noteikumiem saskaņota īstenošana; 

- uzlabotu testa ciklu vienota ieviešana ES un ASV, pamatojoties uz vieglajiem
transportlīdzekļiem paredzētajām pasaules mēroga saskaņotajām pārbaudes procedūrām; 
tirgus uzraudzība, ražošanas sertifikācijas un lietošanas atbilstības testu atbilstība un 
rezultātu pārredzamība; 

- vispārējas transportlīdzekļu klasifikācijas sistēmas ieviešana mazas un lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem;

- cianīda aizstāšana izrakteņu ieguvē; 

11. aicina Komisiju censties nodrošināt ES un ASV agrīnās brīdināšanas sistēmu integrēšanu 
pārtikas nozarē un pārtikas produktu izsekojamības uzlabošanu transatlantiskās 
tirdzniecības ķēdē, lai būtu iespējams ātrāk veikt veselības aizsardzības pasākumus 
pārtikas radīto briesmu gadījumā;

12. aicina Komisiju nodrošināt, ka TTIP sadaļa par TBT neierobežo ES un tās dalībvalstu 
iespējas noteikt pasākumus ar mērķi samazināt dažu ražojumu, piemēram, tabakas un 
pārtikas produktu ar augstu tauku, sāls un cukura saturu, patēriņu un pārmērīgu alkohola 
lietošanu;

13. aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek atcelts ASV noteiktais aizliegums ievest liellopu gaļu 
no ES;

14. aicina Komisiju ar ASV reglamentējošajām iestādēm izveidot oficiālu dialogu par 
dzīvnieku labturību; aicina Komisiju aizstāvēt dzīvnieku labturības noteikumus 
saskaņošanas nodrošināšanai visaugstākajā līmenī, papildus paredzot nepieciešamos 
īstenošanas mehānismus;

15. aicina Komisiju saistībā ar Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu prasīt, lai pirms 
vienošanās par regulatīvo sadarbību šajos jautājumos ASV pilnībā ievērotu daudzpusējos 
nolīgumus vides jomā, piemēram, cita starpā Monreālas protokolu (ozona slānis), Bāzeles 
konvenciju (kaitīgo atkritumu robežšķērsojošā transportēšana), Stokholmas konvenciju 
(noturīgie organiskie piesārņotāji), Roterdamas konvenciju (bīstamas ķīmiskās vielas un 
pesticīdi), Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku 
un augu sugām, Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un Kioto protokolu;

16. aicina Komisiju novērst neskaidrus formulējumus, lai liegtu šķīrējtiesai plašas 
interpretācijas iespējas, un nodrošināt, ka nolīgumā lietotie svarīgākie termini ir skaidri 
definēti;

17. aicina Komisiju vērsties pret ISDS iekļaušanu TTIP, jo, no vienas puses, šis mehānisms 
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var būtiski apdraudēt ES un tās dalībvalstu un reģionālo un vietējo iestāžu suverēnās 
tiesības pieņemt noteikumus par sabiedrības veselību, pārtikas nekaitīgumu un vidi, bet, 
no otras puses, tieši ES un/vai dalībvalstu tiesām būtu jānodrošina efektīva tiesiskā 
aizsardzība, pamatojoties uz demokrātisko leģitimitāti, kā arī kompetenti, efektīvi un ar 
minimālām izmaksām lemjot visos iespējamos strīdu gadījumos;

18. aicina Komisiju attiecībā uz TTIP atcelt degvielas nodokļa atbrīvojumus komerciāliem 
aviopārvadātājiem, ņemot vērā G20 valstu apņemšanos pakāpeniski atteikties no fosilā 
kurināmā subsidēšanas;

19. aicina Komisiju pilnībā informēt Parlamentu par sarunu procesu;

20. aicina Komisiju turpināt sarunu pārredzamības palielināšanu atbilstīgi Eiropas Ombuda 
2015. gada 7. janvāra ieteikumiem;

21. aicina Komisiju mudināt ASV sekot ES piemēram attiecībā uz pārredzamības uzlabošanu;

22. aicina Komisiju nodrošināt, ka tirdzniecības ilgtspējas ietekmes novērtējums par TTIP 
nolīgumu ir visaptverošs, pēc teksta konsolidācijas tiek nekavējoties atjaunināts un veikts 
pirms teksta galīgās versijas izstrādāšanas, nepārprotami iesaistot ieinteresētās personas 
un pilsonisko sabiedrību; uzskata, ka ilgtspējas ietekmes novērtējumā būtu arī rūpīgi 
jāpārskata un jāizvērtē visi ierosinātie noteikumi, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz 
esošajiem normatīvajiem aktiem un uz ES rīcības brīvību nākotnē īstenot leģitīmus valsts 
politikas mērķus, kā arī jānoskaidro, vai to pašu mērķi nevar vienlīdz labi sasniegt ar 
citiem līdzekļiem.
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Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, 
Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter 
Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, 
Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom 
Vandenkendelaere

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao


