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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 par Savienības tarifa kvotu 
un citu importa kvotu piemērošanu
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0375),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0274/2020),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Ir jāparedz, ka regula pēc publicēšanas stājas spēkā ātrāk, ņemot vērā īso termiņu, kurā ES 
likumdevējiem ir jāpieņem šis tiesību akts. Netiek grozīts tas, ka regulu sāk piemērot no 
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2021. gada 1. janvāra.
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PASKAIDROJUMS

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Apvienotā Karaliste) izstājās no ES 
2020. gada 1. februārī. Protokols par Īriju/Ziemeļīriju (“protokols”), kas pievienots Izstāšanās 
līgumam, tiks piemērots no pārejas perioda beigām, t. i., no 2021. gada 1. janvāra. 

Protokolā ir noteikts, ka Ziemeļīrija ir Apvienotās Karalistes muitas teritorijas daļa un ka 
Apvienotā Karaliste var iekļaut Ziemeļīriju savu PTO sarakstu teritoriālajā darbības jomā. 
Protokolā paredzēts, ka jebkādas atsauces uz ES muitas teritoriju, arī ES tiesību noteikumos, 
kas ar protokolu ir padarīti piemērojami Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Ziemeļīriju, ir 
jāsaprot tā, ka tās ietver Ziemeļīrijas sauszemes teritoriju. Tas nozīmē, ka, neraugoties uz to, 
ka Ziemeļīrija oficiāli atrodas Apvienotās Karalistes muitas teritorijā, Apvienotajai Karalistei 
attiecībā uz Ziemeļīriju ir pienākums piemērot ES tiesību aktus muitas jomā tā, it kā 
Ziemeļīrija joprojām būtu ES muitas teritorijā. 

ES un Apvienotās Karalistes divpusējie nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar protokolu, nerada 
tiesības un pienākumus trešām valstīm. Jebkādu importu saskaņā ar ES importa tarifa kvotām 
vai citām importa kvotām, kas piemērojamas precēm, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras 
tiek ievestas Ziemeļīrijā, nevarētu ieskaitīt minētās trešās valsts tiesībās attiecībā uz ES, ja 
vien trešā valsts nav tam piekritusi. Šī situācija apdraud ES vienotā tirgus pareizu darbību un 
kopējās tirdzniecības politikas integritāti, jo, iespējams, varētu tikt apietas ES tarifa kvotas vai 
citas importa kvotas. Ar trešām valstīm noslēgtos nolīgumos, kuros paredzētas eksporta tarifa 
kvotas, ir noteikts, ka preces jāimportē ES. Tāpēc trešās valstis varētu atteikties izsniegt 
eksporta licences tiešam importam uz Ziemeļīriju.

Šī priekšlikuma vienīgajā būtiskajā noteikumā tiek precizēts, ka ES tarifa kvotām un citām 
importa kvotām vajadzētu būt pieejamām tikai attiecībā uz precēm, kas tiek importētas un 
laistas brīvā apgrozībā ES, nevis Ziemeļīrijā. Tas tiek darīts, uzskaitot visas ES teritorijas, 
kurās preces var laist brīvā apgrozībā, un šajā sarakstā nav iekļauta Ziemeļīrija.

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Vienīgais ierosinātais grozījums attiecas uz regulas agrāku 
stāšanos spēkā, proti, tūlīt pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, jo ES likumdevējiem ir 
vajadzīgs pietiekams laiks, lai līdz 2020. gada beigām pieņemtu tiesību aktu. Regulas 
piemērošanas datums nav mainīts. Referents mudina deputātus neiesniegt citus priekšlikuma 
grozījumus, lai tiesību akta pieņemšana noritētu pēc iespējas raitāk.


