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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 īsteno noteikumu 
apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, 
uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2015)0155),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0091/2015),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

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

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

ES un Gruzijas nolīgumā ietverts t. s. noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms, kas paredz 
iespēju atkārtoti ieviest vislielākās labvēlības režīma muitas nodokļa likmi, ja konkrētu 
lauksaimniecības preču imports no Gruzijas bez pienācīga pamatojuma par to precīzu izcelsmi 
pārsniedz noteiktu slieksni. Eiropas Parlamenta un Padomes regula ir vajadzīga, lai ES 
iekšējos tiesību aktos iestrādātu instrumentu, kas nepieciešams, lai noteikumu apiešanas 
novēršanas mehānismu varētu piemērot. 

Produktiem, kas ir uzskaitīti nolīguma II-C pielikumā, noteikts gada vidējais importa apjoms, 
uz ko attiecas šā nolīguma 27. pantā izklāstītais noteikumu apiešanas novēršanas mehānisms. 
Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ saistībā ar importa apjomu vienai 
vai vairākām produktu kategorijām, kas kādā konkrētā gadā, sākot no 1. janvāra, sasniedz 
nolīguma II-C pielikumā norādīto apjomu, Komisija pieņem tūlītēji piemērojamu īstenošanas 
aktu saskaņā ar ierosinātajā regulā minēto procedūru, ja Gruzija nav sniegusi pienācīgu 
pamatojumu. Komisija var nolemt uz laiku apturēt preferenciālo nodokli, ko piemēro 
attiecīgajam(-iem) produktam(-iem), vai noteikt, ka šāda apturēšana nav atbilstīga. 
Preferenciālā nodokļa pagaidu apturēšanu piemēro laikposmā, kas nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem no dienas, kad publicēts lēmums apturēt preferenciālo nodokli.

Referents norāda, ka ar ierosināto regulu tiek īstenoti ES un Gruzijas asociācijas nolīguma 
attiecīgie noteikumi, kuriem Eiropas Parlaments 2015. gada 18. decembrī deva savu 
piekrišanu. Lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu ES ražotājus, ir jāpieņem ierosinātā 
regula, tādējādi nodrošinot, ka Gruzija izpilda saistības, kas izriet no noteikumu apiešanas 
novēršanas mehānisma.

Referents arī atzinīgi vērtē priekšlikumā izklāstīto Komisijas pienākumu sniegt ziņojumus, 
saskaņā ar kuru Komisija iesniedz likumdevējiem un pēc tam publisko gada ziņojumu par 
regulas piemērošanu un īstenošanu. Eiropas Parlaments var aicināt Komisiju piedalīties tā 
kompetentās komitejas ad hoc sanāksmē, lai iepazīstinātu ar jebkuru jautājumu saistībā ar 
regulas īstenošanu un sniegtu attiecīgus paskaidrojumus. Referents uzskata, ka šāda ziņošana 
veicinās kopējās tirdzniecības politikas īstenošanas parlamentāro pārbaudi, kuru veic 
Komisija, un tādējādi nodrošinās arī lielāku pārredzamību.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents ierosina Eiropas Parlamentam apstiprināt 
Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.


