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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 ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu 
starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0623),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0197/2019),

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

– ņemot vērā Tiesas atzinumu Nr. 2/151,

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par PTO Apelācijas institūcijas krīzi2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0133/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ņemot vērā Tiesas atzinumu 
Nr. 2/15,

1 ECLI:EU:C:2017:376.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0083.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Savienības Tiesas 
atzinums Nr. 2/151а sniedza skaidrību 
jautājumā par kompetenci, uz ko attiecas 
visaptveroši tirdzniecības nolīgumi. 
Minētajā atzinumā cita starpā ir precizēts, 
ka noteikumi, uz kuriem attiecas 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas, ir Savienības ekskluzīvā 
kompetencē un ka ilgtspējīgas attīstības 
mērķis ir kopējās tirdzniecības politikas 
neatņemama sastāvdaļa.
__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ar regulu būtu jānodrošina 
izpildes mehānisma saskaņota 
piemērošana tirdzniecības strīdos, kas 
saistīti ar starptautiskiem tirdzniecības 
nolīgumiem, tostarp reģionāliem vai 
divpusējiem nolīgumiem. Strīdu 
izšķiršanas noteikumi, tostarp reģionālos 
vai divpusējos tirdzniecības nolīgumos, 
var nebūt pietiekami konkrēti vai skaidri 
formulēti, lai varētu efektīvi izšķirt strīdus 
tirdzniecības nolīgumu saistību 
nepārprotamā pārkāpuma gadījumā. 
Komisijas turpmākajam tiesību akta 
priekšlikumam par Regulas (ES) 
Nr. 654/2014 pārskatīšanu būtu 
jāpievieno pilnīgs ietekmes novērtējums. 
Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikumi, 
kuru mērķis ir stiprināt ilgtspējīgas 
attīstības saistību izpildi. 
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Savienība uzstāj uz starptautisko 
tirdzniecības tiesību prioritāti, ko pārvalda 
PTO un īsteno saskaņā ar PTO līguma 
23. pantu, un sadarbosies visos centienos, 
kuru mērķis ir reformēt PTO strīdu 
izšķiršanas mehānismu, lai nodrošinātu 
PTO Apelācijas institūcijas pienācīgu 
darbību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Komisijai līdz ... [viens gads pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] būtu jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
attīstību starptautiskās tirdzniecības strīdu 
izšķiršanas jomā un pasākumiem, ko tā 
veikusi saistībā ar PTO Apelācijas 
institūcijas reformu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Savienība joprojām ir apņēmības 
pilna īstenot daudzpusēju pieeju 
starptautiskai strīdu izšķiršanai, uz 
noteikumiem balstītai tirdzniecībai un 
starptautiskai sadarbībai, lai sasniegtu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Pakalpojumi un intelektuālā 
īpašuma tiesības ieņem nozīmīgu un 
pieaugošu pasaules tirdzniecības daļu, un 
uz tām attiecas ES tirdzniecības nolīgumi. 
Tāpēc ir lietderīgi pakalpojumus un 
intelektuālā īpašuma tiesības iekļaut to 
tirdzniecības politikas pasākumu darbības 
jomā, kurus Savienība var veikt un kuri 
pašlaik attiecas tikai uz precēm un 
publisko iepirkumu. Tādā veidā 
paplašinot minēto pasākumu darbības 
jomu, būtu jāpanāk, ka regula ir 
saskaņotāka un efektīvāka.

Pamatojums

Pašlaik Regula (ES) Nr. 654/2014 attiecas tikai uz konkrētiem pasākumiem preču un publiskā 
iepirkuma jomā. Nevar veikt nekādus pasākumus citās jomās, piemēram, pakalpojumu un 
intelektuālā īpašuma jomā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Ņemot vērā pieaugošo spriedzi 
starptautiskajā tirdzniecībā un saistībā ar 
krīzi PTO, Savienībai būtu jāspēj ātri 
reaģēt gadījumā, ja pret to tiek vērsts 
vienpusējs un nelikumīgs pasākums. 
Tāpēc Savienībai vajadzētu būt iespējai 
noteikt pasākumus, ja trešā valsts ir 
nepārprotami pārkāpusi starptautiskās 
tiesības vai tirdzniecības saistības pret 
Savienību, kas apdraud vai vājina 
Savienības komerciālās intereses vai 
apdraud Savienības stratēģisko 
autonomiju, ar noteikumu, ka Savienība 
minētos nelikumīgos pasākumus ir 
pienācīgi apstrīdējusi PTO vai attiecīgajā 
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strīdu izšķiršanas struktūrā.

Pamatojums

Mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības spēju reaģēt pret to vērsta prettiesiska pasākuma 
gadījumā. Šāds pasākums stiprinātu regulas preventīvo raksturu, nodrošinot tūlītēju ES 
reakciju un tās interešu aizstāvību. Tomēr ir svarīgi atgādināt, ka samērīgu pasākumu 
noteikšana būtu jāizmanto tikai kā galējais līdzeklis.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) 
Nr. 654/2014 pārskatīšanas klauzula būtu 
jāatjauno vēl uz pieciem gadiem, un tai 
būtu jāattiecas uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

(9) Visbeidzot, Regulas (ES) 
Nr. 654/2014 pārskatīšanas klauzulai būtu 
jāattiecas arī uz ierosinātā grozījuma 
piemērošanu.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais datums – 2025. gada 1. marts – ir pārāk tāls. Regulas pārskatīšanai 
jānotiek agrāk, Eiropas Parlamenta pašreizējā sasaukuma laikā, lai noskaidrotu tās 
īstenošanas rezultātus un nepieciešamos pielāgojumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
1. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 1. panta b) punktu aizstāj 
ar šādu:

b) atjaunot līdzsvaru starp koncesijām 
vai citām saistībām tirdzniecības attiecībās 
ar trešām valstīm, ja režīms, ko piemēro 
precēm no Savienības tiek mainīts tādā 
veidā, kas skar Savienības intereses.

b) atjaunot līdzsvaru starp koncesijām 
vai citām saistībām tirdzniecības attiecībās 
ar trešām valstīm, ja režīms, ko piemēro 
precēm vai pakalpojumiem no Savienības 
tiek mainīts tādā veidā, kas skar Savienības 
intereses.
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Pamatojums

 Būtu jāprecizē, ka var mainīties arī režīms, ko piemēro pakalpojumiem.

 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
2. pants – 1. daļa – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1a) regulas 2. panta b) punktu aizstāj 
ar šādu:

b) “koncesijas vai citas saistības” ir 
tarifa koncesijas vai jebkuras citas 
priekšrocības, ko Savienība ir apņēmusies 
piemērot tirdzniecībā ar trešām valstīm 
atbilstīgi starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, kuru līgumslēdzēja puse tā ir;

b) “koncesijas vai citas saistības” ir 
tarifa koncesijas, saistības pakalpojumu 
jomā, pienākumi, kas saistīti ar 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem, vai jebkuras citas 
priekšrocības, ko Savienība ir apņēmusies 
piemērot tirdzniecībā ar trešām valstīm 
atbilstīgi starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, kuru līgumslēdzēja puse tā ir;

Pamatojums

Pakalpojumu un intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušana Savienības tirdzniecības politikas 
pasākumu sarakstā uzlabos regulas uzticamību un atturošo ietekmi. Tādēļ definīcija ir 
jāmaina.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – bb punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“bb) tirdzniecības strīdos, kas saistīti ar 
citiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, tostarp reģionāliem vai 
divpusējiem nolīgumiem, ja iztiesāšana nav 
iespējama, jo trešā valsts neveic 

“bb) tirdzniecības strīdos, kas saistīti ar 
citiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem, tostarp reģionāliem vai 
divpusējiem nolīgumiem, ja iztiesāšana nav 
iespējama, jo trešā valsts kavē izskatīšanu 
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pasākumus, kas vajadzīgi, lai strīdu 
izšķiršanas procedūra darbotos;”;

vai neveic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
strīdu izšķiršanas procedūra darbotos;”; 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – d punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1a) regulas 3. panta d) punktu aizstāj 
ar šādu:

d) gadījumos, kad PTO dalībvalsts 
groza koncesijas saskaņā ar GATT 1994 
XXVIII pantu, ja nav bijusi vienošanās par 
kompensējošiem pielāgojumiem.

d) gadījumos, kad PTO dalībvalsts 
groza vai saistības koncesijas saskaņā ar 
GATT 1994 XXVIII pantu vai GATS 
XXI pantu, ja nav bijusi vienošanās par 
kompensējošiem pielāgojumiem.

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka izmaiņas koncesijās vai saistībās var notikt arī pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
3. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) regulas 3. pantam pievieno šādu 
punktu:
da) gadījumā, ja trešā valsts pieņem 
tirdzniecības politikas pasākumus, kas 
apdraud vai vājina Savienības 
komerciālās intereses vai apdraud 
Savienības stratēģisko autonomiju un ir 
nepārprotams starptautisko tiesību 
pārkāpums vai nepārprotams tās 
tirdzniecības saistību pret Savienību 
pārkāpums, ar noteikumu, ka Savienība 
šos pasākumus ir pienācīgi apstrīdējusi 
PTO vai attiecīgajā strīdu izšķiršanas 
struktūrā.
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Pamatojums

ES ir jāstiprina savi instrumenti, lai reaģētu uz jebkādiem vienpusējiem un nelikumīgiem 
pasākumiem, ko pret to veikusi kāda trešā valsts un kas kaitē tās interesēm. ES vajadzētu būt 
iespējai piemērot 5. pantā paredzētos tirdzniecības politikas pasākumus, ja kāda trešā valsts 
nepārprotami pārkāpj starptautisko tiesību noteikumus. Šiem pasākumiem būs pagaidu 
raksturs, un tie ietvers Savienības tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
4. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa) vai bb) 
punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm;

bb) ja tiek veikti pasākumi, lai 
ierobežotu tirdzniecību ar trešo valsti 
situācijās, kas minētas 3. panta aa), bb) vai 
e) punktā, šādi pasākumi ir samērīgi ar 
minētās trešās valsts pasākumu radīto 
zaudējumu vai samazinājumu Savienības 
komerciālajām interesēm un cik vien 
iespējams sniedz atbalstu skartajām 
Savienības nozarēm;

Pamatojums

Pasākumu noteikšanai jābūt mērķtiecīgai un samērīgai, un tā jāizmanto tikai kā galējais 
līdzeklis. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) regulas 4. panta 2. punkta d) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

d) ja koncesijas atsauc tirdzniecībā ar 
trešo valsti sakarā ar GATT 1994 XXVIII 
pantu un saistīto vienošanos5, tās ir 
praktiski līdzvērtīgas koncesijām, ko 
grozījusi vai atsaukusi attiecīgā trešā 

d) ja koncesijas vai saistības groza vai 
atsauc tirdzniecībā ar trešo valsti sakarā ar 
GATT 1994 XXVIII pantu un saistīto 
vienošanos5 vai GATS XXI pantu un tā 
īstenošanas noteikumiem, tie ir praktiski 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=EN#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=EN#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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valsts, saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz 
GATT 1994 XXVIII pants un saistītā 
vienošanās.

līdzvērtīgi koncesijām vai saistībām, ko 
grozījusi vai atsaukusi attiecīgā trešā 
valsts, saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz 
GATT 1994 XXVIII pants un saistītā 
vienošanās vai GATS XXI pants un tā 
īstenošanas noteikumi.

_______________ _____________
5 Vienošanās “XXVIII panta interpretācija 
un piemērošana”.

5 Vienošanās “XXVIII panta interpretācija 
un piemērošana”.

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka izmaiņas koncesijās vai saistībās var notikt arī pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) iekļauj šādu pantu:
4.a pants
Eiropas Parlamenta un/vai Padomes 
pieprasījums
1. Eiropas Parlaments un/vai 
Padome var prasīt Komisijai pieņemt vai 
veikt attiecīgus pasākumus nolūkā 
pieņemt 4. pantā minētos īstenošanas 
aktus.

2. Ja Eiropas Parlaments un/vai 
Padome nolemj izmantot 1. punktā minēto 
iespēju, tas/tā iesniedz Komisijai 
pierādījumus par 3. pantā minētajiem 
gadījumiem, kas anulē vai vājina 
Savienības komerciālās intereses.
3. Pēc pieprasījuma saņemšanas 
Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par to, kādus 
turpmākus pasākumus tā paredz veikt 
saistībā ar pieprasījumu.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) regulas 5. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
ba) saistību vai citu pienākumu 
atcelšana pakalpojumu jomā;

Pamatojums

Pakalpojumu iekļaušana Savienības tirdzniecības politikas pasākumu sarakstā uzlabos 
regulas uzticamību un atturošo ietekmi.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
5. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) regulas 5. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu: 
bb) tādu pienākumu atcelšana, kas 
saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem;

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušana Savienības tirdzniecības politikas pasākumu sarakstā 
uzlabos regulas uzticamību un atturošo ietekmi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(2e) regulas 7. panta 2. punkta pirmās 
daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

c) gadījumos, kad PTO dalībvalsts 
groza koncesijas saskaņā ar GATT 1994 
XXVIII pantu, ja attiecīgā trešā valsts 
piešķir Savienībai piemērotu un samērīgu 
kompensāciju pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

c) gadījumos, kad PTO dalībvalsts 
atsauc vai groza koncesijas vai saistības 
saskaņā ar GATT 1994 XXVIII pantu vai 
GATS XXI pantu, ja attiecīgā trešā valsts 
piešķir Savienībai piemērotu un samērīgu 
kompensāciju pēc īstenošanas akta 
pieņemšanas saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka izmaiņas koncesijās vai saistībās var notikt arī pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 654/2014
9. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2f) regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

1. Saistībā ar šīs regulas piemērošanu 
Komisija pieprasa informāciju un 
viedokļus par Savienības ekonomiskajām 
interesēm attiecībā uz konkrētām precēm 
vai pakalpojumiem vai konkrētām 
nozarēm, publicējot paziņojumu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
izmantojot citus piemērotus publiskās 
saziņas veidus, norādot laikposmu, kurā 
informācija jāiesniedz. Komisija ņem vērā 
saņemto informāciju.

1. Saistībā ar šīs regulas piemērošanu 
Komisija pieprasa informāciju un 
viedokļus par Savienības ekonomiskajām 
interesēm attiecībā uz konkrētām precēm 
vai pakalpojumiem, konkrētām nozarēm 
vai intelektuālā īpašuma tiesībām, 
publicējot paziņojumu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai izmantojot citus 
piemērotus publiskās saziņas veidus, 
norādot laikposmu, kurā informācija 
jāiesniedz. Komisija ņem vērā saņemto 
informāciju.

Pamatojums

Informācijas pieprasījumiem ir jāaptver arī intelektuālā īpašuma tiesības.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 654/2014
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz 2015. gada 1. martam 
Komisija pārskata šīs regulas darbības 
jomu, jo īpaši ņemot vērā darbības jomas 
grozījumus, kas stājas spēkā no [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās datums], 
tirdzniecības politikas pasākumus, kurus 
varētu pieņemt, kā arī to īstenošanu, un par 
konstatēto ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Cik vien iespējams drīz pēc ... [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās datums], 
bet ne vēlāk kā divus gadus pēc minētā 
datuma Komisija pārskata šīs regulas 
darbības jomu, jo īpaši attiecībā uz 
tirdzniecības politikas pasākumiem, kurus 
varētu pieņemt, kā arī attiecībā uz tās 
īstenošanu, un par konstatēto ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Minētajā 
pārskatā iekļauj priekšlikumus, kuru 
mērķis ir stiprināt ilgtspējīgas attīstības 
saistību izpildi.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais pārskatīšanas datums ir pārāk tāls. Regulas pārskatīšana būtu jāveic 
agrāk, pašreizējā Eiropas Parlamenta sasaukuma laikā. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula Nr. 654/2014
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 2. punktu groza šādi: svītrots
i) panta 2. punkta pirmās daļas pirmo 
teikumu aizstāj ar šādu: “Rīkojoties 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija veic 
pārskatīšanu, kuras mērķis ir šajā regulā 
paredzēt papildu tirdzniecības politikas 
pasākumus, ar ko aptur koncesijas vai 
citas saistības pakalpojumu tirdzniecības 
jomā.”;
ii) punkta otro daļu svītro.
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Pamatojums

Šis punkts vairs nav vajadzīgs, jo ar regulas grozījumiem tirdzniecības politikas pasākumu 
darbības joma ir paplašināta.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija un Komisijas priekšlikums
Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 Eiropas Savienībai (ES) tiek 
dots horizontāls tiesiskais regulējums, kas nosaka tās tiesību īstenošanu saskaņā ar Līgumu par 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu un citiem starptautiskās tirdzniecības 
nolīgumiem. Pasaulē pieaug represīvu pretpasākumu skaits, tāpēc ir svarīgi stiprināt Savienības 
komerctiesību piemērošanu, palielināt uzticību tai un galu galā pārliecinātu mūsu tirdzniecības 
partnerus ievērot tirdzniecības nolīgumos paredzētos noteikumus

Nesenie notikumi PTO un tās strīdu izšķiršanas mehānisma Apelācijas institūcijas bloķēšana 
liek Eiropas Savienībai grozīt Regulu (ES) Nr. 654/2014. Turklāt ES ir jāspēj aizsargāt savas 
intereses saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem situācijās, kad trešās valstis 
pieņem nelikumīgus pasākumus un vienlaikus bloķē strīdu izšķiršanas procesu. Sākotnēji 
regula nebija izstrādāta tā, lai risinātu šādus jautājumus, taču pašreizējā situācija, proti, PTO 
strīdu izšķiršanas Apelācijas institūcijas bloķēšana, nozīmē, ka Savienībai jārīkojas pēc iespējas 
ātrāk, lai aizsargātu savas intereses. 

Komisija 2019. gada 12. decembrī, nākamajā dienā pēc tam, kad PTO Apelācijas institūcija 
beidza darboties, publicēja jaunu priekšlikumu, ar ko groza sākotnējo regulu. Jaunā Komisijas 
priekšlikuma galvenais mērķis ir risināt gadījumus, kuros pēc tam, kad Savienība ir saņēmusi 
PTO strīdu izšķiršanas īpašās grupas labvēlīgu lēmumu, process tiek bloķēts. Šāda bloķēšana 
ir sekas tam, ka otra puse iesniedz pārsūdzību par lēmumu, kas netiek izskatīta, un ka tā atsakās 
vērsties pagaidu šķīrējtiesā saskaņā ar PTO vienošanās 25. pantu par strīdu izšķiršanu. Šādā 
gadījumā strīdu izšķiršanas process nedos saistošu rezultātu, un Komisijas priekšlikums ļaus 
ES veikt nepieciešamos pasākumus, ja tai būs tiesības rīkoties, reaģējot uz trešās valsts noteiktu 
pasākumu. 

Turklāt Komisijas priekšlikums attiecas uz līdzīgiem gadījumiem, kas var rasties saistībā ar 
citiem starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, jo īpaši reģionāliem vai divpusējiem 
nolīgumiem, ja trešā valsts nesadarbojas tādā mērā, kāds nepieciešams strīdu izšķiršanai, 
piemēram, ja trešā valsts neieceļ šķīrējtiesnesi un ja nav paredzēts rezerves šķīrējtiesas 
mehānisms, lai procedūra noritētu.  

Referentes nostāja
Referente atbalsta Komisijas priekšlikumu un piekrīt, ka situācija ir steidzama, jo ir jānovērš 
nepilnības spēkā esošajos tiesību aktos. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienība var 
aizsargāt savas intereses saistībā ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem situācijās, kad 
trešās valstis pieņem nelikumīgus pasākumus un vienlaikus bloķē strīdu izšķiršanas procesu. 
Turklāt ir būtiski atgādināt par to, ka mēs atbalstām uz noteikumiem balstītu daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu. Šajā sakarā referente atzinīgi vērtē daudzpusējo pagaidu strīdu 
izšķiršanas kārtību, ko 2020. gada 27. martā izveidoja ES un 15 citas PTO dalībvalstis un kas 
stājās spēkā 2020. gada 30. aprīlī, lai novērstu PTO apelācijas funkcijas pagaidu paralīzi 
tirdzniecības strīdos. 

 Pakalpojumu un intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušana tirdzniecības politikas 
pasākumu darbības jomā (5. pants)
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Tomēr referente arī uzskata, ka vairāki argumenti, ko Eiropas Parlaments jau bija izvirzījis 
Regulas (ES) Nr. 654/2014 pieņemšanas laikā, joprojām ir aktuāli, un tādēļ vēlas paplašināt 
regulas darbības jomu. Konkrētāk, tas attiecas uz pakalpojumu un intelektuālā īpašuma tiesību 
iekļaušanu ES tirdzniecības politikas pasākumu sarakstā.

Pakalpojumi un intelektuālā īpašuma tiesības ieņem nozīmīgu un pieaugošu pasaules 
tirdzniecības daļu, un uz tām attiecas ES tirdzniecības nolīgumi. Tādējādi pakalpojumu un 
intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušana stiprinās uzticamību un regulas atturošo ietekmi, 
pierādot, ka ES spēj efektīvi un visaptveroši aizstāvēt savas komerctiesības. Šāda iekļaušana ir 
nepieciešama, lai izveidotu saskaņotu tiesisko regulējumu ES tiesību ievērošanai, nodrošinot, 
ka ES var aizstāvēt savas tiesības, veicot pasākumus pakalpojumu un intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā tikpat ātri un efektīvi kā preču un publiskā iepirkuma jomā. Turklāt ES varēs veikt 
pretpasākumus jomās, kurās tiem ir vislielākā ietekme, vienlaikus izmantojot iespēju precīzi un 
līdzsvaroti izvēlēties pasākumus, kuriem būs minimāla ietekme uz ES interesēm.

 Iespēja nekavējoties rīkoties, ja trešā valsts Eiropas Savienībai piemēro vienpusēju 
pasākumu, kas ir klajš starptautisko tiesību pārkāpums un kaitē ES interesēm 

Referente arī vēlas, lai ar šo regulu tiktu stiprināta Eiropas Savienības spēja reaģēt pret to vērsta 
prettiesiska pasākuma gadījumā. Ņemot vērā pieaugošo spriedzi starptautiskajā tirdzniecībā un 
krīzi PTO, ES ir jāstiprina savi instrumenti, lai reaģētu uz jebkādiem vienpusējiem un 
nelikumīgiem pasākumiem, ko pret to veikusi kāda trešā valsts un kas kaitē tās interesēm. 
Līdz ar to ES vajadzētu būt iespējai piemērot 5. pantā paredzētos tirdzniecības politikas 
pasākumus, ja kāda trešā valsts klaji pārkāpj starptautisko tiesību noteikumus, vienlaikus 
pieprasot sākt strīdu izšķiršanas procedūru. Tādējādi šo pagaidu pasākumu rezultātā ES 
ekonomikai un tās ekonomikas dalībniekiem nebūtu jācieš no nelikumīgo pasākumu tūlītējām 
sekām un jāgaida vairāki mēneši līdz brīdim, kad strīdu izšķiršanas procesā tiek pieņemts 
lēmums, lai varētu reaģēt. Šāds pasākums stiprinātu regulas preventīvo raksturu, nodrošinot 
tūlītēju ES reakciju un tās interešu aizstāvību. Referente uzsver šāda pasākuma preventīvo 
raksturu un atgādina, ka samērīgu pretpasākumu noteikšana būtu jāizmanto tikai kā galējais 
līdzeklis. 

 Regulas pārskatīšanas termiņa saīsināšana
Visbeidzot, referente vēlas mainīt jaunā Komisijas priekšlikuma pārskatīšanas datumu. 
Komisijas ierosinātais datums – 2025. gada 1. marts – ir pārāk tāls. Regulas pārskatīšanai 
jānotiek agrāk, Eiropas Parlamenta pašreizējā sasaukuma laikā, lai noskaidrotu tās īstenošanas 
rezultātus un nepieciešamos pielāgojumus.
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