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11.4.2019 A8-0012/ 001-008

GROZĪJUMI 001-008 
iesniegusi Juridiskā komiteja

Ziņojums
József Szájer A8-0012/2018
Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras 
izmantošana, pielāgošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam

Regulas priekšlikums (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Lisabona līgumu ieviesa 
nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām 
pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus 
neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai 
grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu 
elementus (deleģētos aktus), un Komisijai 
piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai 
nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas 
nepieciešami juridiski saistošo Savienības 
aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

(1) Ar Lisabonas līgumu tika būtiski 
mainīts tiesiskais regulējums, ar ko 
nosaka pilnvaras, kuras likumdevējs 
piešķir Komisijai, ieviešot nošķīrumu starp 
Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus 
aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus 
(deleģētos aktus), un Komisijai 
piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai 
nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas 
nepieciešami juridiski saistošo Savienības 
aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Vairāku savstarpēji cieši nesaistītu 
pilnvarojumu apvienošana un iesniegšana 
ar vienu Komisijas deleģēto aktu liedz 
Parlamentam iespēju īstenot pārbaudes 
tiesības, jo tam nav citu iespēju kā vien 
apstiprināt vai noraidīt visu deleģēto aktu, 
līdz ar to nav iespēju paust viedokli par 
katru ierosināto pilnvarojumu atsevišķi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1206/2001
19.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 19.a pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Pilnvaras pieņemt 19.a pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās diena]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 
25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1206/2001
19.b pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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6. Saskaņā ar 19.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 19.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 805/2004
31.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 31. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Pilnvaras pieņemt 31. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas 
spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 
25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 805/2004
31.a pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 31. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 31. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1393/2007
17.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 17. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas 
spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 
25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1393/2007
17.a pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 17. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 17. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.


