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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 
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 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas 

veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp 

Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku 

vispārējo preferenču sistēmas satvarā 

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE)) 

 (Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (05882/2017), 

– ņemot vērā nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices 

Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveici, Norvēģiju un 

Turciju Eiropas Savienības vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05803/2017), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 

a) apakšpunkta v) punktu (C8-0241/2017), 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0000/2018), 

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai; 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem, kā arī Šveices Konfederācijas valdībai un parlamentam. 
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PASKAIDROJUMS 

Šis ES un Šveices nolīgums tika apspriests, lai īstenotu izmaiņas, kuras 2010. gadā tika 

izdarītas ar vispārējās preferenču sistēmas (VPS) izcelsmes noteikumu reformu. Ar reformu 

tika ieviesta jauna reģistrēto eksportētāju izcelsmes kumulācijas sistēma un tika paredzēta 

Turcijas iekļaušana kumulācijas sistēmā, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz Savienību, Šveici 

un Norvēģiju.   Jaunajos tiesību aktos tika paredzēts arī aizstāt bijušo A veidlapas izcelsmes 

sertifikātu ar jaunu sistēmu, ar kuru nosaka reģistrēto eksportētāju izcelsmes apliecinājumus 

(reģistrēto eksportētāju (REX) sistēma). 

Sākotnēji kumulācijas sistēma tika izveidota saskaņā ar 2000. gada 14. decembrī noslēgto 

nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Šveices Konfederāciju (Padomes 

Lēmums 2001/101/EK). Šo nolīgumu bija jāaizstāj ar jaunu nolīgumu. 2012. gada 8. martā 

Padome atļāva Komisijai iesaistīties sarunās ar Šveici, kuru rezultātā tika sagatavots šis 

nolīgums.    

Jaunā izcelsmes kumulācijas sistēma Saskaņā ar šo jauno izcelsmes kumulācijas sistēmu ES, 

Norvēģija, Šveica un Turcija ļaus VPS saņēmējvalstīm iekļaut materiālus no jebkuras 

sistēmas valsts (ES, Šveices, Norvēģijas, Turcijas) savos ražošanas procesos un eksportēt 

galaproduktu uz ES, Šveici, Norvēģiju vai Turciju saskaņā ar VPS preferenciālajiem 

noteikumiem ar nosacījumu, ka galaprodukts ir pietiekami izstrādāts vai pārstrādāts. Saskaņā 

ar pašreizējo nolīgumu ES un Šveice nodrošinās preferenciālu režīmu un piekļuvi produktiem, 

kuru izcelsme ir saņēmējvalstīs tad, ja šīs valstis izmanto materiālus, kuru izcelsme attiecīgi ir 

ES vai Šveice.  

Jaunā apliecinājumu sistēma VSP reformā ir noteikts, ka bijušo A veidlapas izcelsmes 

sertifikātu ir jāaizstāj līdz 2017. gada 1. janvārim. 2017. gada 1. janvārī konkrētā skaitā VSP 

saņēmējvalstu, kuras veido pirmo kārtu, tika uzsākta jaunās REX sistēmas piemērošana.  Vēl 

divas kārtas tiek plānotas 2018.  un 2019. gadā. Šīs valstis ir reģistrējušas savus eksportētājus, 

kuri pašlaik sagatavo izcelsmes paziņojumus, kas aizstāj A veidlapu izcelsmes sertifikātu, ko 

izsniedz viņu muitas iestādes.   

REX sistēma jau darbojas ES piešķirtās VPS shēmas ietvaros, un VPS shēmās, kuras attiecas 

uz Šveici un Norvēģiju. Ja izcelsmes apliecinājumu aizstāšana noteik tādu preču pārsūtīšanai, 

kuru izcelsme ir VPS saņēmējvalstīs, pašlaik kā aizstājējapliecinājumi tiek izmantoti A 

veidlapas izcelsmes aizstājējsertifikāti (saskaņā ar ES, Šveices un Norvēģijas pašreizējā 

nolīguma noteikumiem). Lai kumulācijas sistēmu piemērotu Norvēģijai un Turcijai, pusēm ir 

jānoslēdz un jāpiemēro līdzīgi nolīgumi ar Norvēģiju un Turciju.  Vienlaikus ar pašreizējo 

nolīgumu tika apspriests un noslēgts līdzīgs nolīgums starp ES un Norvēģiju, kas ir iesniegts 

Parlamenta piekrišanas saņemšanai. Nav nepieciešams slēgt starptautisku ES un Turcijas 

nolīgumu, jo ES un Turcijas muitas savienība nodrošina juridisku instrumentu, lai iekļautu tās 

tiesību aktos līdzīgus noteikumus.  

Šis nolīgums ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas Savienības un Šveices tirdzniecības 

netraucētu norisi. Tas ļaus ES un Šveicei izmantot jaunos izcelsmes aizstājējapliecinājumus, 

ko paredz jaunā REX sistēma. Šī sistēma jau tiek piemērota, tādēļ pienācīga juridiskā 

instrumenta neesamība varētu traucēt ES un Šveices tirdzniecībai. Tādēļ referente iesaka 

Parlamentam piešķirt piekrišanu šim nolīgumam.  

 


