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Grozījums Nr. 3
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes Regula (EK) Nr. 
1215/20092gandrīz visiem produktiem ar 
stabilizācijas un asociācijas procesa 
dalībnieku izcelsmi paredzēja neierobežotu 
beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum līdz 
brīdim, kad tika noslēgti divpusēji 
nolīgumi ar minētajām līgumslēdzējām 
pusēm.

(1) Padomes Regula (EK) 
Nr. 1215/20092 gandrīz visiem produktiem 
ar stabilizācijas un asociācijas procesa 
dalībnieku izcelsmi paredzēja neierobežotu 
beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum līdz 
brīdim, kad tika noslēgti divpusēji 
nolīgumi ar minētajām labumguvējām 
pusēm.

_________________ _________________
2 Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 
(2009. gada 30. novembris), ar ko ievieš 
ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām 
valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir 
saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas 
un stabilizācijas procesu (OV L 328, 
15.12.2009., 1. lpp.).

2 Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 
(2009. gada 30. novembris), ar ko ievieš 
ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām 
valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir 
saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas 
un stabilizācijas procesu (OV L 328, 
15.12.2009., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumi tagad ir noslēgti ar visām sešām 
līgumslēdzējām pusēm, pēdējais nolīgums 
starp Eiropas Savienību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, 
un Kosovu3, no otras puses, stājās spēkā 
2016. gada 1. aprīlī.

(2) Stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumi tagad ir noslēgti ar visām sešām 
labumguvējām pusēm. Stabilizācijas un 
asociācijas nolīgums starp Eiropas 
Savienību un Eiropas Atomenerģijas 
kopienu, no vienas puses, un Kosovu3, no 
otras puses, bija pēdējais un stājās spēkā 
2016. gada 1. aprīlī.

_________________ _________________
3 *Šis nosaukums neskar nostājas par 
statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 

3 *Šis nosaukums neskar nostājas par 
statusu un atbilst ANO DP 
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1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas 
atzinumam par Kosovas neatkarības 
deklarāciju.

Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās 
Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības 
deklarāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
2017/14644tika grozīta Regula (EK) Nr. 
1215/2009, lai svītrotu divpusējas 
preferences, kas piešķirtas Kosovai, bet 
saglabātu vienpusējās preferences, kas 
visām Rietumbalkānu saņēmējvalstīm 
piešķirtas, apturot visus nodokļus, kuri 
paredzēti par kombinētās nomenklatūras 7. 
un 8. nodaļas produktiem, un to piekļuvi 
vispārējai vīna tarifa likmes kvotai 30 000 
hl apjomā.

(3) Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
2017/14644 tika grozīta Regula (EK) Nr. 
1215/2009, lai svītrotu divpusējas 
preferences, kas piešķirtas Kosovai, bet 
saglabātu vienpusējās preferences, kas 
visām Rietumbalkānu labumguvējām 
pusēm piešķirtas, apturot visus nodokļus, 
kuri paredzēti par kombinētās 
nomenklatūras 7. un 8. nodaļas 
produktiem, un to piekļuvi vispārējai vīna 
tarifa likmes kvotai 30 000 hl apjomā.

_________________ _________________
4 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2017/1464 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko 
groza Padomes Regulu (EK) Nr. 
1215/2009 attiecībā uz tirdzniecības 
koncesijām, kas piešķirtas Kosovai*, 
stājoties spēkā Stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumam starp Eiropas Savienību un 
Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas 
puses, un Kosovu, no otras puses.

4 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2017/1464 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko 
groza Padomes Regulu (EK) Nr. 
1215/2009 attiecībā uz tirdzniecības 
koncesijām, kas piešķirtas Kosovai*, 
stājoties spēkā Stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumam starp Eiropas Savienību un 
Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas 
puses, un Kosovu, no otras puses.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
(EK) Nr. 1215/2009
1. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produktus, kuru izcelsme ir 
Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, 
Kosovā5, Melnkalnē, Serbijā un 
Ziemeļmaķedonijā un uz kuriem attiecas 
kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļa, 
ir atļauts importēt Savienībā bez 
kvantitatīviem ierobežojumiem vai 
pasākumiem ar līdzvērtīgu ietekmi un ar 
atbrīvojumu no muitas nodokļiem un 
maksājumiem, kam ir līdzvērtīga ietekme.

1. Produktus, kuru izcelsme ir 
labumguvējās pusēs Albānijā, Bosnijā un 
Hercegovinā, Kosovā5, Melnkalnē, Serbijā 
un Ziemeļmaķedonijā un uz kuriem 
attiecas kombinētās nomenklatūras 7. un 8. 
nodaļa, ir atļauts importēt Savienībā bez 
kvantitatīviem ierobežojumiem vai 
pasākumiem ar līdzvērtīgu ietekmi un ar 
atbrīvojumu no muitas nodokļiem un 
maksājumiem, kam ir līdzvērtīga ietekme.

_________________ _________________
5 *Šis nosaukums neskar nostājas par 
statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 
1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas 
atzinumam par Kosovas neatkarības 
deklarāciju.

5 *Šis nosaukums neskar nostājas par 
statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 
1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas 
atzinumam par Kosovas neatkarības 
deklarāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu: “Neskarot 1. punktā izklāstītos 
nosacījumus, lai varētu izmantot 1. pantā 
noteikto preferenču režīmu, 
labumguvējām pusēm jābūt gatavām veikt 
efektīvas ekonomiskas reformas un uzsākt 
reģionālo sadarbību ar citām valstīm, uz 
kurām attiecas Eiropas Savienības 
stabilizācijas un asociācijas process, jo 
īpaši izveidojot brīvās tirdzniecības zonas 
saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV pantu 
un citiem attiecīgajiem PTO 
noteikumiem.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Marco Campomenosi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) lai pārbaudītu, kā katra attiecīgā 
vienība ievēro noteikumus, Komisija līdz 
2022. gada 1. jūlijam veic starpposma 
novērtējumu par šīs regulas ieviešanu un 
sagatavo ziņojumu attiecīgajām Eiropas 
Parlamenta komitejām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) regulas 8. panta 3. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) regulas II pielikumu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Bernd Lange
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PAR 1. PANTA 2. PUNKTĀ 
MINĒTAJĀM TARIFA KVOTĀM

PAR 3. PANTA 1. PUNKTĀ 
MINĒTAJĀM TARIFA KVOTĀM

Or. en


