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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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm 
un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un 
stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei (COM(2014)0386),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0039/2014),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas 
atzinumu (A8-0000/2015),

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regula (EK) Nr. 1215/2009 neparedz 
iespēju uz laiku apturēt ārkārtas 
tirdzniecības pasākumu piešķiršanu 
gadījumos, kad šo pasākumu izmantotāji 
nopietni un sistemātiski pārkāpj 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipus. Ir lietderīgi ieviest šādu 

(2) Regula (EK) Nr. 1215/2009 neparedz 
iespēju uz laiku apturēt ārkārtas 
tirdzniecības pasākumu piešķiršanu 
gadījumos, kad šo pasākumu izmantotāji 
pārkāpj cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma pamatprincipus. Ir lietderīgi 
ieviest šādu iespēju, lai nodrošinātu, ka 
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iespēju, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad 
kādā no valstīm un teritorijām, kuras 
piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas 
un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas, 
nopietni un sistemātiski tiek pārkāpti 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipi, var ātri rīkoties.

gadījumos, kad kādā no valstīm un 
teritorijām, kuras piedalās Eiropas 
Savienības stabilizācijas un asociācijas 
procesā vai ir ar to saistītas, tiek pārkāpti 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipi, var ātri rīkoties.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav 
piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, 
kas piešķirtas saskaņā ar pagaidu 
nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo 
tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un 
Bosniju un Hercegovinu Centrāleiropas 
brīvās tirdzniecības nolīguma (CBTN) 
ietvaros. Gadījumā, ja līdz šīs regulas 
pieņemšanai Eiropas Savienība un Bosnija 
un Hercegovina nebūs parakstījušas un 
provizoriski piemērojušas vienošanos par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un 
pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un 
Hercegovinai piešķirtās preferences būtu 
jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz 
Bosnija un Hercegovina un Eiropas 
Savienība būs parakstījušas un provizoriski 
piemērojušas vienošanos par tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu pagaidu nolīgumā, 
minētās preferences būtu jāatjauno.

(7) Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav 
piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, 
kas piešķirtas saskaņā ar pagaidu 
nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo 
tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un 
Bosniju un Hercegovinu Centrāleiropas 
brīvās tirdzniecības nolīguma (CBTN) 
ietvaros. Gadījumā, ja līdz šīs regulas 
pieņemšanai Eiropas Savienība un Bosnija 
un Hercegovina nebūs parakstījušas un 
provizoriski piemērojušas vienošanos par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā un 
pagaidu nolīgumā paredzēto tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un 
Hercegovinai piešķirtās preferences būtu 
jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz 
Bosnija un Hercegovina un Eiropas 
Savienība būs parakstījušas un provizoriski 
piemērojušas vienošanos par tirdzniecības 
koncesiju pielāgošanu pagaidu nolīgumā, 
minētās preferences būtu jāatjauno. 
Bosnijai un Hercegovinai un Eiropas 
Savienībai būtu jācenšas panākt abpusēji 
pieņemama vienošanās par pagaidu 
nolīguma pielāgošanu, jo īpaši pārrobežu 
tirdzniecības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Būtu jāņem vērā attiecīgo 
Rietumbalkānu valstu un teritoriju 
nepārtrauktā virzība uz dalību Eiropas 
Savienībā, kā arī tas, ka Horvātija jau ir 
pievienojusies Eiropas Savienībai un ka 
līdz ar to ir jāpielāgo ar Bosniju un 
Hercegovinu noslēgtais pagaidu 
nolīgums. Šajā sakarībā būtu arī jāņem 
vērā Ārlietu padomes 2014. gada 
15. decembra secinājumos paustā 
Savienības nepārprotamā apņemšanās 
atbalstīt Bosnijas un Hercegovinas ES 
perspektīvu. Šajos secinājumos tika 
atkārtoti norādīts, ka Bosnijas un 
Hercegovinas politiskajai vadībai būtu 
visu attiecīgo iestāžu darbā jāiekļauj 
integrācijai Eiropas Savienībai 
nepieciešamās reformas un ka būtu 
jāpanāk visu pārvaldības līmeņu 
funkcionalitāte un efektivitāte, lai Bosnija 
un Hercegovina varētu sagatavoties 
gaidāmajai dalībai ES,

Or. en

Grozījums Nr.4

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
14.a apsvērums (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. iekļauj šādu apsvērumu:

"(14a) Lai nodrošinātu, ka šīs regulas 
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piemērošana tiek pienācīgi demokrātiski 
uzraudzīta, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz nepieciešamajiem 
grozījumiem un I un II pielikuma 
tehniskajiem pielāgojumiem, ņemot vērā 
grozījumus kombinētās nomenklatūras 
kodos un TARIC apakšnodaļās, kā arī 
attiecībā uz nepieciešamajiem 
pielāgojumiem, ņemot vērā tirdzniecības 
preferences, kas piešķirtas saskaņā ar citu 
vienošanos starp Savienību un šajā regulā 
minētajām valstīm un teritorijām, un 
attiecībā uz šajā regulā paredzēto 
priekšrocību apturēšanu, ja netiek 
ievērots nosacījums par efektīvu 
administratīvo sadarbību, lai novērstu 
krāpšanu, nosacījums par cilvēktiesību un 
tiesiskuma principu ievērošanu, kā arī 
nosacījums par efektīvu ekonomisko 
reformu veikšanu un reģionālās 
sadarbības uzsākšanu. 
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem saistībā ar deleģēto aktu 
sagatavošanu un īstenošanu. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka 
Eiropas Parlaments tiek pienācīgi 
iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju 
pieredzi citās politikas jomās balstītu 
paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam 
radītu labākos iespējamos apstākļus 
deleģēto aktu turpmākas uzraudzības 
veikšanai.”

Or. en
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Pamatojums

Kopš Regulas (EK) Nr. 1215/2009 pieņemšanas tajā ir veikti vairāki grozījumi. Deleģētos 
aktus ieviesa ar Regulu Nr. 1336/2011, kurā diemžēl netika iekļauts apsvērums, kurā 
izskaidrotu to izmantošanu. Referents ierosina deleģētos aktus izmantot arī citos gadījumos, 
lai Komisija varētu pienācīgi demokrātiski uzraudzīt pamatregulas piemērošanu. Tas būtu 
skaidri jānorāda attiecīgajā apsvērumā, kurā ņemta vērā Parlamenta un Padomes Kopīgā 
vienošanās par deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1215/2009
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) valstīm un teritorijām, kas minētas 
1. pantā, ir jāatturas no iesaistīšanās 
nopietnos un sistemātiskos cilvēktiesību 
pārkāpumos, tostarp attiecībā uz 
galvenajām darba tiesībām un 
demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipiem.;

(d) valstīm un teritorijām, kas minētas 
1. pantā, ir jāievēro demokrātijas principi, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp 
galvenās darba tiesības, kā arī tiesiskuma 
principi.

Or. en

Pamatojums

Ar COM priekšlikumu ir paredzēts likvidēt Regulas Nr. 1215/2009 nepilnības, jo īpaši 
cilvēktiesību klauzulas neesamību, šajā sakarībā iekļaujot iespēju apturēt tirdzniecības 
preferences gadījumos, kad tiek pārkāpti cilvēktiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma 
pamatprincipi. Tomēr Komisijas priekšlikuma teksts nav pārāk veiksmīgs. Pieņemamāks būtu 
šīs klauzulas pozitīvs formulējums, kas atbilst Kopenhāgenas kritērijiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. punkts – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
2. pants – 3. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(1a) regulas 2. panta 3. punktu groza 
šādi:

3. Ja kāda valsts vai teritorija neievēro 1.
vai 2. punktu, Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji 
apturēt attiecīgās valsts vai teritorijas 
tiesības izmantot šajā regulā noteiktās 
priekšrocības. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 8. panta 4. punktā.

3. Ja kāda valsts vai teritorija neievēro 
1. punkta a) vai b) apakšpunktu, 
Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var 
pilnībā vai daļēji apturēt attiecīgās valsts 
vai teritorijas tiesības izmantot šajā regulā 
noteiktās priekšrocības. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 8. panta 
4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Regulas 6. grozījumā referents ierosina piemērot deleģēto aktu procedūru attiecībā uz 
preferenču apturēšanu gadījumos, kad netiek ievērots nosacījums par efektīvu administratīvo 
sadarbību, lai novērstu krāpšanu, nosacījums par cilvēktiesību un tiesiskuma principu 
ievērošanu, kā arī nosacījums par efektīvu ekonomisko reformu īstenošanu un iesaistīšanos 
reģionālajā sadarbībā. Tādēļ ir jāgroza 2. panta 3. punkts, lai šajos trīs gadījumos izslēgtu 
īstenošanas aktu piemērošanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
7. pants – c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) regulas 7. pantā iekļauj šādu punktu:

(c) attiecīgās valsts vai teritorijas tiesību 
izmantot šajā regulā noteiktās 
priekšrocības pilnīgu vai daļēju 
apturēšanu gadījumā, ja attiecīgā valsts 
vai teritorija neievēro šīs regulas 2. panta 
1. punkta c) un d) apakšpunktā un 
2. panta 2. punktā paredzētos 
nosacījumus. 
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Or. en

Pamatojums

Referents ierosina piemērot deleģēto aktu procedūru attiecībā uz preferenču apturēšanu 
gadījumos, kad netiek ievērots nosacījums par efektīvu administratīvo sadarbību, lai novērstu 
krāpšanu, nosacījums par cilvēktiesību un tiesiskuma principu ievērošanu, kā arī nosacījums 
par efektīvu ekonomisko reformu īstenošanu un iesaistīšanos reģionālajā sadarbībā. 
Referents uzskata, ka Komisijai šajos trīs gadījumos ir dota pārāk liela rīcības brīvība un ka 
ir vajadzīga pārējo likumdevēju iestāžu iesaistīšanās. (Skatīt arī paskaidrojumu.)

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1215/2009
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1c) regulas 10. panta 1. punkta ievaddaļu 
groza šādi:

1. Ja Komisija konstatē pietiekamus 
pierādījumus par krāpšanu vai par to, ka 
nav nodrošināta administratīvā sadarbība, 
kas vajadzīga, lai pārbaudītu izcelsmes 
apliecinājumu, vai ja ievērojami palielinās 
eksports uz Kopienu, pārsniedzot parasto 
ražošanas līmeni un parasto eksporta 
daudzumu, vai arī ja valstis un teritorijas, 
kas minētas 1. pantā, neievēro 2. panta 
1. punktu, tā var veikt pasākumus, lai 
pilnīgi vai daļēji uz trim mēnešiem atliktu 
šajā regulā paredzēto režīmu, ar 
noteikumu, ka tā vispirms ir: 

1. Ja Komisija konstatē pietiekamus 
pierādījumus par krāpšanu vai par to, ka 
nav nodrošināta administratīvā sadarbība, 
kas vajadzīga, lai pārbaudītu izcelsmes 
apliecinājumu, vai ja ievērojami palielinās 
eksports uz Kopienu, pārsniedzot parasto 
ražošanas līmeni un parasto eksporta 
daudzumu, vai arī ja valstis un teritorijas, 
kas minētas 1. pantā, neievēro 2. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktu, tā var 
veikt pasākumus, lai pilnīgi vai daļēji uz 
trim mēnešiem atliktu šajā regulā paredzēto
režīmu, ar noteikumu, ka tā vispirms ir: 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ierosinājumu izmantot deleģētos aktus gadījumos, kad ir jāaptur preferences, jo 
iesaistīta valsts vai teritorija nav izpildījusi nosacījumu par efektīvu administratīvo 
sadarbību, lai novērstu krāpšanu, kā arī nosacījumu par cilvēktiesību un tiesiskuma principa 
ievērošanu, attiecīgi būtu jāgroza arī drošības klauzula par preferenču pagaidu apturēšanu 
ar īstenošanas aktiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma pamatojums

ES un Rietumbalkānu valstu savstarpējā tirdzniecība ir liberalizēta ar vairākiem stabilizācijas 
un asociācijas nolīgumiem (SAN) un ar Bosniju un Hercegovinu noslēgto pagaidu nolīgumu 
(PN). Turklāt Kosova (ar kuru vēl nav noslēgts SAN) un viss attiecīgais reģions gūst labumu 
no autonomajiem tirdzniecības pasākumiem (ATP), kurus ES īsteno kopš 2000. gada. Šīs 
vienpusējās preferences piešķir gandrīz visiem šo valstu un teritoriju produktiem neierobežotu 
beznodokļu piekļuvi ES tirgum. Atšķirībā no SAN, kuros preferences piešķir abas puses, ATP 
ir vienpusējs preferenciālās tirdzniecības režīms par labu Rietumbalkāniem. SAN paredzētās 
tarifu liberalizācijas un Regulā (EK) Nr. 1215/2009 piešķirtās preferences darbības jomas 
atšķiras, jo īpaši lauksaimniecības produktu jomā. ATP paredzētā lauksaimniecības produktu 
tirdzniecības liberalizācija ir plašāka nekā tā, ko paredz SAN/PN režīms. 

Komisijas iesniegtajā priekšlikumā ir paredzēti trīs būtiski grozījumi pamata 
Regulā (EK) Nr. 1215/2009. 

1. Pašreizējo preferenču termiņa pagarināšana līdz 2020. gada beigām

Termiņa pagarināšanas mērķis ir sniegt saņēmējvalstīm vairāk laika, lai pamatregulā 
paredzētās preferences pielāgotu SAN/PN paredzētajām preferencēm.

2. Tā sauktās „cilvēktiesību klauzulas” ieviešana ATP regulā

Šī klauzula ļauj apturēt preferences gadījumos, kad kāda no saņēmējvalstīm nopietni un 
sistemātiski pārkāpj cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipus. 

3. Iespējama ATP apturēšana Bosnijai un Hercegovinai no 2016. gada 1. janvāra

Pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā Bosnija un Hercegovina 
vēl nav piekritusi pielāgot pagaidu nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo tradicionālo 
tirdzniecību starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu, kas paredzēta Centrāleiropas brīvās 
tirdzniecības nolīgumā (CBTN), kurš regulēja tirdzniecību starp šīm abām valstīm pirms 
2013. gada 1. jūlija. Līdz ar to preferenciālās kvotas, par kurām 2008. gadā tika noslēgts 
pagaidu nolīgums attiecībā uz 27 ES dalībvalstīm, tagad izmanto 28 ES dalībvalstis (pēc 
principa “kas pirmais ierodas, tas pirmais arī saņem”). 
ES izmantotā metodika, kas paredz grozīt tirdzniecības nolīgumus pēc ES paplašināšanās, 
pamatojas uz tradicionālo tirdzniecību starp jauno ES dalībvalsti un valsti, kurai ar ES ir 
noslēgts tirdzniecības nolīgums.
Visas CBTN noslēgušās Rietumbalkānu valstis, izņemot Bosniju un Hercegovinu, ir 

piekritušas šai metodikai un ir pabeigušas sarunas, lai grozītu nolīgumus ar ES. 

Pēc trijām sarunu kārtām ar Bosniju un Hercegovinu vienošanās netika panākta.  Bosnija un 
Hercegovina nepiekrīt ES metodikai un uzskata, ka tā nevar palielināt preferences 
tradicionālās tirdzniecības apjomam. Saskaņā ar Bosnijas un Hercegovinas viedokli, tas 
varētu notikt tikai gadījumā, ja ES piedāvātu papildu koncesijas. 
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Ņemot vērā strupceļā nonākušo situāciju un kaitējumu ES tirdzniecības interesēm, Komisija 
ierosina nevis automātiski pagarināt Bosnijai un Hercegovinai paredzētos ATP, bet gan 
izvirzīt nosacījumu, ka tos pagarinās tikai tad, ja Bosnija un Hercegovina piekritīs ES 
metodikai attiecībā uz pagaidu nolīguma pielāgošanu. Bosnijai un Hercegovinai paredzētās 
preferences tiks atjaunotas pēc tam, kad Bosnija un Hercegovina un ES vienosies par 
nolīgumu attiecībā uz tirdzniecības koncesiju pielāgošanu, parakstīs un provizoriski piemēros 
to.

Nosacījumi preferenču izmantošanai
Pamatregulā, jo īpaši tās 2. panta 1. punktā, ir paredzēti vairāki nosacījumi preferenču režīma 
izmantošanai:

a) jāatbilst “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” definīcijai, kas izklāstīta Regulā (EEK) 
Nr. 2454/93;

b) saņēmējvalstīm ir jāizvairās ieviest jaunus nodokļus vai līdzīgus maksājumus attiecībā uz 
importu, kura izcelsme ir Kopienā;

c) saņēmējvalstīm ir jāiesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Kopienu, lai novērstu 
jebkādas krāpšanas iespējas.

Komisijas priekšlikumā ir ieviests ceturtais nosacījums, tā sauktā „cilvēktiesību klauzula”. 
Līdz ar to preferenču režīma izmantošana ir atkarīga arī no šāda nosacījuma: 

d) saņēmējiem ir jāatturas no iesaistīšanās nopietnos un sistemātiskos cilvēktiesību 
pārkāpumos, tostarp attiecībā uz galvenajām darba tiesībām un demokrātijas un tiesiskuma 
pamatprincipiem.

Turklāt pamatregulas 2. panta 2. punktā ir paredzēts vēl viens nosacījums preferenču režīma 
izmantošanai — saņēmējvalstīm jābūt gatavām veikt efektīvas ekonomiskas reformas un 
uzsākt reģionālo sadarbību ar citām Rietumbalkānu valstīm, jo īpaši izveidojot brīvās 
tirdzniecības zonas.
Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. punktu, tad, ja šie nosacījumi netiek ievēroti, Komisija, 
pieņemot īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji apturēt tiesības izmantot šajā regulā 
noteiktās preferences.

Ierosinātie grozījumi

Deleģētie akti

Viens no galvenajiem referenta ierosināto grozījumu (proti, Nr. 5, 6 un 7) mērķiem ir aizstāt 
īstenošanas aktus ar deleģētajiem aktiem lēmumā par preferenču apturēšanu gadījumā, kad 
netiek ievēroti 2. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā un 2. panta 2. punktā paredzētie 
nosacījumi.

2. panta 1. punkts

c) saņēmējvalstīm ir jāiesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Kopienu, lai novērstu 
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jebkādas krāpšanas iespējas;

d) valstīm un teritorijām, kas minētas 1. pantā, ir jāatturas no iesaistīšanās nopietnos un 
sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp attiecībā uz galvenajām darba tiesībām un 
demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipiem (ierosināts ar šo Komisijas priekšlikumu).

2. panta 2. punkts: 

saņēmējvalstīm jābūt gatavām veikt efektīvas ekonomiskas reformas un uzsākt reģionālo 
sadarbību ar citām [Rietumbalkānu] valstīm [..], jo īpaši izveidojot brīvās tirdzniecības 
zonas.

Likumdevējiem, izvēloties starp deleģētajiem aktiem (LESD 290. pants) un īstenošanas 
aktiem (LESD 291. pants), būtu galvenokārt jāņem vērā tas, cik liela rīcības brīvība tiks 
sniegta Komisijai, jo īpaši skatoties, kāds ir attiecīgās politikas uzraudzības apjoms.

Referents uzskata, ka Komisijai ir dota pārāk liela rīcības brīvība izlemt par preferenču 
apturēšanu iepriekš minētajos gadījumos, jo tā pārsniedz pamatregulas noteikumu vienkāršu 
izpildi, pamatojoties uz objektīvu novērtējumu, šādu iemeslu dēļ:

 pamataktā nav noteikti precīzi kritēriji, pēc kuriem novērtēt, vai ir ievēroti 
iepriekšminētie nosacījumi, līdz ar to nenovēršami ir jāveic subjektīvs novērtējums, kas 
ir vairāk nekā vienkārša izpilde;

 saskaņā ar 2. panta 3. punktu apturēšanas apjoms nav skaidri noteikts (preferences var 
apturēt pilnībā vai daļēji), neparedzot precīzus kritērijus, pēc kuriem noteikt apturēšanas 
apjomu;

 pamatregulas 2. panta 3. punktā turklāt ir noteikts, ka Komisija var apturēt paredzētās 
preferences — līdz ar to Komisija var izlemt preferences nemaz neapturēt. 

Referents uzskata, ka šo trīs nosacījumu kombinācija Komisijai sniedz ievērojamu rīcības 
brīvību lēmuma pieņemšanā par preferenču apturēšanu. Tas ietver subjektīvu novērtējumu un 
pārsniedz īstenošanas darbības jomu. Tādējādi šāds lēmums būtu jāpieņem ar 
deleģētajiem aktiem, kas nodrošina pienācīgu uzraudzību no likumdevēju iestāžu puses.

Attiecībā uz citiem pamatregulā paredzētajiem nosacījumiem Komisijai ir daudz šaurāka 
rīcības brīvība, jo kritēriji, pēc kuriem novērtē šo nosacījumu ievērošanu, piemēram, 2. panta 
1. punkta c) un d) apakšpunktā un 2. panta 2. punktā, ir daudz objektīvāki. Līdz ar to referents 
piekrīt, ka šajos gadījumos īstenošanas aktu izmantošana ir pieņemama.

Turklāt ar 3. grozījumu pamatregulā tiek iekļauts apsvērums, kurā ir izskaidrota deleģēto aktu 
izmantošana. Kopš Regulas (EK) Nr. 1215/2009 pieņemšanas tajā ir veikti vairāki grozījumi. 
Deleģēto aktus ieviesa ar Regulu Nr. 1336/2011, kurā diemžēl netika iekļauts apsvērums, kurā 
izskaidrotu to izmantošanu. Referents ierosina deleģētos aktus izmantot arī citos gadījumos, 
lai Komisija varētu pienācīgi demokrātiski uzraudzīt pamatregulas piemērošanu. Tas būtu 
skaidri jānorāda attiecīgajā apsvērumā, kurā ņemta vērā Parlamenta un Padomes Kopīgā 
vienošanās par deleģētajiem aktiem.
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Pārējie grozījumi

Referents 1. grozījumā mudina ES un Bosniju un Hercegovinu panākt vienošanos par pagaidu 
nolīguma pielāgošanu pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai, lai nepieļautu 
Bosnijai un Hercegovinai paredzēto preferenču apturēšanu no 2016. gada 1. janvāra.

Referents 2. grozījumā uzsver Rietumbalkānu valstu progresu virzībā uz lielāku ES 
integrāciju, kā arī jaunākos Padomes secinājumus attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu.

Referents 4. grozījumā ievieš izmaiņas tā sauktajā „cilvēktiesību klauzulā”, lai frāze būtu 
pozitīvs formulējums atbilstīgi Kopenhāgenas kritērijiem.

Secinājumi

Galvenais referenta ierosināto grozījumu mērķis ir apstiprināt ES patieso un dziļo apņemšanos 
veicināt šajā regulā minēto valstu un teritoriju turpmāku integrāciju Eiropas Savienībā, tām 
piešķirot vienpusējas tirdzniecības preferences. ES integrācijas process viennozīmīgi ir 
sarežģīts uzdevums šādu lēmumu pieņēmušajām valstīm, tomēr tas ir efektīvākais 
instruments, kā panākt stabilitāti šajā reģionā. Līdz ar to šādas koncesijas vai to iespējama 
apturēšana ir jāuztver kā papildu impulss, lai paātrinātu Izaugsmes paktā minētās politiskās un 
sociālekonomiskās reformas, kas ir nepieciešamas, lai Rietumbalkānu valstis varētu izpildīt 
Kopenhāgenas kritērijus un aquis communautaire prasības. Tādēļ referents mudina Bosniju 
un Hercegovinu pielāgot pagaidu nolīgumu attiecībā uz preferenciālo tirdzniecību ar 
Horvātiju pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā un vienlaikus aicina 
puses ņemt vērā abpusējās intereses, lai panāktu risinājumu, kas apmierinātu gan ES, gan 
CBTN dalībvalstis.


