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Grozījums Nr. 585
Pavel Svoboda
Juridiskās komitejas vārdā

Ziņojums A8-0020/2018
József Szájer
Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, 
pielāgošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Regulas priekšlikums
–

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) .../...

(... gada ...),

ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras 
izmantošana,

pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 33. pantu, 43. panta 
2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, ▌ 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 
153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ▌ 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 
192. panta 1. punktu, 207. panta 2. punktu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 
▌.
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pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 3,

1 OV C 288, 31.8.2017., 29. lpp.
2 OV C 164, 8.5.2018., 82. lpp.
3 Eiropas Parlamenta ... nostāja [(Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... 
lēmums.
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tā kā:
(1) Ar Lisabonas līgumu tika mainīts tiesiskais regulējums, ar ko reglamentē 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 vienādus 
nosacījumus juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

(2) Ar leģislatīvajiem aktiem, ko pieņēma pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, 
Komisijai piešķīra pilnvaras pieņemt pasākumus saskaņā ar Padomes 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā noteikto regulatīvo kontroles procedūru 4.

(3) Iepriekšējie priekšlikumi par tiesību aktu, kuros ir atsauces uz regulatīvo kontroles 
procedūru, saskaņošanu ar Lisabonas līguma ieviesto tiesisko regulējumu ▌, tika 
atsaukti 5, jo iestāžu sarunas vairs nevirzījās uz priekšu.

4 Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).
5 ▌OV C 80, 7.2.2015., 17. lpp.
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(4) Pēc tam Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 6 vienojās par jaunu regulējumu 
deleģētajiem aktiem un atzina, ka visi spēkā esošie tiesību akti ir jāsaskaņo ar 
tiesisko regulējumu, kas ieviests ar Lisabonas līgumu. Šīs iestādes jo īpaši vienojās 
par nepieciešamību piešķirt augstu prioritāti tūlītējai visu to pamataktu saskaņošanai, 
kuros joprojām ir atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru. Komisija apņēmās līdz 
2016. gada beigām sagatavot šīs saskaņošanas priekšlikumu.

(5) Lielākā daļa pamataktos noteikto pilnvarojumu, kas paredz regulatīvās kontroles 
procedūras izmantošanu, atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. panta 1. punkta kritērijiem un būtu jāpielāgo šim noteikumam.

(6) Pārējie pamataktos noteiktie pilnvarojumi, kas paredz regulatīvās kontroles 
procedūras izmantošanu, atbilst LESD 291. panta 2. punkta kritērijiem un būtu 
jāpielāgo šim noteikumam.

6 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
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(7) Ja Komisijai ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 7.

(8) Ierobežotā skaitā pamataktu, kuros pašlaik ir paredzēta regulatīvās kontroles 
procedūras izmantošana, attiecīgie pilnvarojumi vairs nav vajadzīgi, un tādēļ tie būtu 
jāsvītro.

(9) Kā noteikts 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 31. punktā, pilnvarojumus var apvienot ar nosacījumu, ka Komisija sniedz 
objektīvu pamatojumu, balstoties uz būtisku saistību starp diviem vai vairākiem 
pilnvarojumiem vienā leģislatīvā aktā, un ja vien leģislatīvajā aktā nav paredzēts 
citādi. Apspriedes deleģēto aktu sagatavošanā kalpo arī tam, lai norādītu, kuri 
pilnvarojumi tiek uzskatīti par būtiski saistītiem. Šādos gadījumos ikvienā Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iebildumā tiks skaidri norādīts, uz kuru pilnvarojumu tas 
konkrēti attiecas. Ierobežotā skaitā pamataktu, kas uzskaitīti šīs regulas pielikumā, 
pamataktā ir iekļauts skaidrs noteikums par atsevišķu deleģēto aktu pieņemšanu 
dažādām deleģētajām pilnvarām.

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
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(10) Šai regulai nevajadzētu ietekmēt vēl nepabeigtās procedūras, kurās pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās komiteja jau ir sniegusi atzinumu saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantu.

(11) Tā kā izdarāmie pielāgojumi un grozījumi attiecas tikai uz Savienības līmeņa 
procedūrām, direktīvu gadījumā tie dalībvalstīs nav jātransponē.

(12) Tādēļ attiecīgie akti būtu atbilstīgi jāgroza,
IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
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1. pants
Pielikumā uzskaitītos aktus groza saskaņā ar tajā izklāstīto.

2. pants
Šī regula neietekmē vēl nepabeigtās procedūras, kurās komiteja jau ir sniegusi atzinumu 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantu.

3. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
... ,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –
priekšsēdētājs priekšsēdētājs

______________
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PIELIKUMS
▌
I. KOMUNIKĀCIJU TĪKLI, SATURS UN TEHNOLOĢIJAS
▌
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 (2002. gada 22. aprīlis) 

par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu 8

8 OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.
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Lai noteiktu nosacījumus ar Regulu (EK) Nr. 733/2002 izveidotā valsts burtu koda 
pirmā līmeņa domēna (ccTLD) īstenošanai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai papildinātu minēto regulu ar 
kritērijiem un procedūru reģistra noteikšanai un ar sabiedriskās kārtības noteikumiem 
par .eu pirmā līmeņa domēna (TLD) ieviešanu un darbību, kā arī ar sabiedriskās 
kārtības principiem attiecībā uz reģistrāciju. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 groza šādi:
1) regulas 3. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu, lai papildinātu šo regulu, 
paredzot kritērijus un procedūru reģistra noteikšanai.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, paredzot 
kritērijus un procedūru reģistra noteikšanai, 5.b pantā paredzēto 
procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu;";
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2) regulas 5. pantu groza šādi:
a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Pēc apspriešanās ar reģistru Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
5.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, nosakot 
sabiedriskās kārtības noteikumus par .eu pirmā līmeņa domēna (TLD) 
ieviešanu un darbību un par sabiedriskās kārtības principiem attiecībā uz 
reģistrāciju.";

b) panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
"Ja kāda dalībvalsts vai Komisija 30 dienu laikā no publikācijas dienas 
ceļ iebildumus pret kādu no paziņotajā sarakstā ietvertajām vienībām, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu, lai 
situāciju labotu, papildinot šo regulu.";
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3) regulā iekļauj ▌šādus pantus:
"5.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
1. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 3. panta 1. punktu un 5. panta 1. un 2. punktu 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.

5.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 5.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) regulas 6. panta 3. un 4. punktu svītro.
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 626/2008/EK (2008. gada 

30. jūnijs) par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) 
nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām 9
Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Lēmuma Nr. 626/2008/EK 
īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz 
atbilstīgu kārtību izpildes noteikumu koordinētai piemērošanai. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

9 OV L 172, 2.7.2008., 15. lpp.
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Tādēļ Lēmumu Nr. 626/2008/EK groza šādi:
1) lēmuma 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Komisija, izstrādājot īstenošanas aktus, var pieņemt pasākumus, nosakot 
atbilstīgu kārtību šā panta 2. punktā minēto īstenošanas noteikumu 
koordinētai piemērošanai, tostarp noteikumus par atļauju koordinētu 
apturēšanu vai atsaukšanu par 7. panta 2. punktā noteikto kopējo 
nosacījumu pārkāpumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
10. panta 3. punktā minēto procedūru.";

2) lēmuma 10. panta 4. punktu svītro.
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II. HUMĀNĀ PALĪDZĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA
Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību 10

Kopš Regulas (EK) Nr. 1257/96 pieņemšanas 1996. gadā Komisijai ne reizi nav 
nācies pieņemt pasākumus saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, lai grozītu 
Regulas (EK) Nr. 1257/96 nebūtiskus elementus. Nav nekādu norāžu, ka nākotnē 
varētu rasties paredzama vajadzība veikt šādus grozījumus. Tādēļ no Regulas (EK) 
Nr. 1257/96 būtu jāsvītro iespēja pieņemt īstenošanas pasākumus saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, un nav vajadzības sniegt nekādu pilnvarojumu 
Komisijai ▌.
Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1257/96 groza šādi:
1) regulas 15. panta 1. punktu svītro;
2) regulas 17. panta 4. punktu svītro.

10 OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.
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III. NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA
▌
1. Padomes Direktīva 89/654/EEK (1989. gada 30. novembris) par minimālajām 

prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darba vietā (pirmā atsevišķā 
direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) 11

11 OV L 393, 30.12.1989., 1. lpp.
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Lai ņemtu vērā darba vietu daļu projektēšanas, ražošanas vai izbūves tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju, tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos 
noteikumos vai instrukcijās un zināšanās par darba vietām, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus 
grozījumus Direktīvas 89/654/EEK pielikumos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Saskaņā ar Padomes 2003. gada 22. jūlija Lēmumu 12 Komisijai sagatavot, īstenot 
un izvērtēt pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba 
drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 89/654/EEK groza šādi:
1) direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 9.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos, lai ņemtu vērā darba vietu daļu 
projektēšanas, ražošanas vai izbūves tehnisko saskaņošanu un standartizāciju, 
tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai instrukcijās un 
zināšanās par darba vietām.

12 Padomes Lēmums (2003. gada 22. jūlijs) par Darba drošības un veselības aizsardzības 
padomdevējas komitejas izveidošanu (OV C 218, 13.9.2003., 1. lpp.).
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 9.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"9.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 9. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 9. 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.
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9.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 9.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
__________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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2. Padomes Direktīva 89/656/EEK (1989. gada 30. novembris) par drošības un 
veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus darba vietās (trešā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē) 13

Lai ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju, tehnikas attīstību, izmaiņas 
starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un zināšanās par individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus Direktīvas 89/656/EEK 
pielikumos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

13 OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 89/656/EEK groza šādi:
1) direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 9.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos ▌, lai ņemtu vērā tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju saistībā ar individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem, tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās un zināšanās par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 9.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"9.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.



AM\1182554LV.docx 28/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

2. Pilnvaras pieņemt 9. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 9. 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.
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9.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 9.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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3. Padomes Direktīva 90/269/EEK (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām 
attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot 
īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) 14

14 OV L 156, 21.6.1990., 9. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās un zināšanās par kravu apstrādi ar rokām, pastāvot īpašam riskam 
darba ņēmējiem gūt muguras traumas, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus 
Direktīvas 90/269/EEK pielikumos ▌. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 90/269/EEK groza šādi:
1) direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 8.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, 
izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un zināšanās par kravu 
apstrādi ar rokām.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 8.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj šādus pantus:
"8.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 8. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 8. 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.
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8.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 8.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
____________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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5. Padomes Direktīva 90/270/EEK (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām 
attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā ar displeju ierīcēm (piektā 
atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu nozīmē) 15

Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās un zināšanās displeju ierīču jomā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus 
Direktīvas 90/270/EEK pielikumā ▌ . Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

15 OV L 156, 21.6.1990., 14. lpp.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 90/270/EEK groza šādi:
1) direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants
Pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 10.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumā, ▌ lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, 
izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un zināšanās displeju 
ierīču jomā.



AM\1182554LV.docx 40/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 10.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu. ";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"10.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 10. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 10. 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.
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10.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 10.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
_________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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5. Padomes Direktīva 92/29/EEK (1992. gada 31. marts) par minimālajām drošības un 
veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem 16

Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību vai izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās un jaunus atklājumus medicīniskās palīdzības uz kuģiem jomā, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu 
tikai tehniskus grozījumus Direktīvas 92/29/EEK pielikumos ▌. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

16 OV L 113, 30.4.1992., 19. lpp.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 92/29/EEK groza šādi:
1) direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 8.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos, ▌ lai ņemtu vērā tehnikas attīstību 
vai izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un jaunus 
atklājumus medicīniskās palīdzības uz kuģiem jomā.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 8.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"8.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 8. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 8. 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.
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8.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 8.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
_____________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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6. Padomes Direktīva 92/57/EEK (1992. gada 24. jūnijs) par darba drošības un 
veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos 
būvlaukumos (astotā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē) 17

Lai ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju, tehniskus sasniegumus, 
izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un zināšanās pagaidu vai 
pārvietojamo būvlaukumu jomā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus 
Direktīvas 92/57/EEK IV pielikumā ▌. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

17 OV L 245, 26.8.1992., 6. lpp.



AM\1182554LV.docx 51/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 92/57/EEK groza šādi:
1) direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu:

"13. pants
IV pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 13.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus IV pielikumā, ▌ lai ņemtu vērā tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz pagaidu vai pārvietojamiem 
būvlaukumiem, kā arī tehniskus sasniegumus, izmaiņas starptautiskajos 
noteikumos vai specifikācijās un zināšanās pagaidu un pārvietojamo 
būvlaukumu jomā.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 13.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"13.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 13. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 13. 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.
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13.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 13.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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7. Padomes Direktīva 92/58/EEK (1992. gada 24. jūnijs) par minimālajām prasībām 
drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm darba vietā (devītā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) 18

Lai ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju, tehnikas attīstību, izmaiņas 
starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un zināšanās par drošības un veselības 
aizsardzības zīmēm darba vietā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus 
Direktīvas 92/58/EEK pielikumos ▌. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras 
nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

18 OV L 245, 26.8.1992., 23. lpp.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 92/58/EEK groza šādi:
1) direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 9.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos, ▌ lai ņemtu vērā tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz drošības un/vai veselības 
aizsardzības zīmju vai ierīču darba vietā konstrukciju un izgatavošanu, kā arī 
tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un 
progresu zināšanās par drošības un veselības aizsardzības zīmēm un/vai 
ierīcēm darba vietā.



AM\1182554LV.docx 58/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 9.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu. ";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"9.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 9. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 9. 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.
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9.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 9.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
_______________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

▌
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8. Padomes Direktīva 94/33/EK (1994. gada 22. jūnijs) par jauniešu darba 
aizsardzību 19

Lai panāktu pienācīgu jauniešu darba aizsardzību un ņemtu vērā tehnikas attīstību, 
izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un progresu zināšanās, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu 
tikai tehniskus grozījumus Direktīvas 94/33/EK pielikumā ▌ . Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

19 OV L 216, 20.8.1994., 12. lpp.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 94/33/EK groza šādi:
1) direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu:

"15. pants
Pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 15.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumā, ▌ lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, 
izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un progresu zināšanās 
saistībā ar jauniešu darba aizsardzību.";
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2) direktīvā iekļauj šādu pantu ▌:
"15.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 15. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 15. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 15. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

9. Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un 
drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā 
(četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 
nozīmē) 20

20 OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.
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Lai panāktu darba ņēmēju veselības un drošības pienācīgu aizsardzību pret riskiem 
un ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju, kā arī tehnikas attīstību, 
izmaiņas starptautiskajos standartos vai specifikācijās un jaunus atklājumus saistībā 
ar ķimikālijām, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus Direktīvas 98/24/EK pielikumos ▌ 
un lai papildinātu minēto direktīvu, nosakot vai pārskatot indikatīvās iedarbības 
darbavietā limita vērtības. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 98/24/EK groza šādi:
1) direktīvas 3. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
papildinātu šo direktīvu, nosakot vai pārskatot šā punkta pirmajā daļā 
minētās indikatīvās iedarbības darbavietā limita vērtības, ņemot vērā mērījumu 
tehnoloģiju pieejamību.
Dalībvalstis informē darba ņēmēju un darba devēju organizācijas par 
Savienības līmenī noteiktajām indikatīvajām iedarbības darbavietā limita 
vērtībām.
Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 12.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";
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2) direktīvas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 

ar ko veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos, ▌ lai ņemtu vērā 
tehnisko saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz ķimikālijām, kā arī 
tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos standartos vai specifikācijās 
un jaunus atklājumus saistībā ar ķimikālijām.
Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar 
tūlītējiem, tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu 
fiziskajai veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ 
nepieciešama rīcība ļoti īsā termiņā, 12.b pantā paredzēto procedūru 
piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";
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3) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"12.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 12. panta 1. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
2. punktā un 12. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 12. panta 1. punktu 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.

12.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 12.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

▌
10. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/44/EK (2002. gada 25. jūnijs) par 

minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu 
riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija) (sešpadsmitā atsevišķā direktīva 
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) 21

21 OV L 177, 6.7.2002., 13. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz darba 
aprīkojuma un darba vietu projektēšanu, būvēšanu, ražošanu vai montāžu, kā arī 
tehnikas attīstību, izmaiņas saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un 
jaunus atklājumus attiecībā uz mehānisko vibrāciju, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus 
grozījumus Direktīvas 2002/44/EK pielikumā ▌. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 2002/44/EK groza šādi:
1) direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants
Pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 11.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumā, ▌ lai ņemtu vērā tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz darba aprīkojuma un darba vietu 
projektēšanu, būvēšanu, ražošanu vai montāžu, kā arī tehnikas attīstību, 
izmaiņas saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunus 
atklājumus attiecībā uz mehānisko vibrāciju.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 11.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"11.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 11. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 11. 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.
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11.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 11.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 12. pantu svītro.
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11. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK (2003. gada 6. februāris) par 
veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu 
darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis) (septiņpadsmitā atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta izpratnē) 22

22 OV L 42, 15.2.2003., 38. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz darba 
aprīkojuma un darba vietu projektēšanu, būvēšanu, ražošanu vai montāžu, kā arī 
tehnikas attīstību, izmaiņas saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un 
jaunus atklājumus attiecībā uz troksni, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus 
Direktīvā 2003/10/EK. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 2003/10/EK groza šādi:
1) direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu:

"12. pants
Direktīvas grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus šajā direktīvā, lai ņemtu vērā tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz darba aprīkojuma un darba vietu 
projektēšanu, būvēšanu, ražošanu vai montāžu, kā arī tehnikas attīstību, 
izmaiņas saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunus 
atklājumus attiecībā uz troksni.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 12.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj šādus pantus:
"12.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 12. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 12. 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.
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12.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 12.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 13. pantu svītro.
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12. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par 
darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu 
iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē) 23

23 OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās un jaunus atklājumus kancerogēnu vai mutagēnu jomā, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai 
tehniskus grozījumus Direktīvas 2004/37/EK II pielikumā ▌. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 2004/37/EK groza šādi:
1) direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu:

"17. pants
II pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 17.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus II pielikumā, ▌ lai ņemtu vērā tehnikas 
attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un jaunus 
atklājumus kancerogēnu vai mutagēnu jomā.
Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 17.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";
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2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"17.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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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 nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

17.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 17.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

13. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/25/EK (2006. gada 5. aprīlis) par 
veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu 
riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (mākslīgais optiskais starojums) (19. atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) 24

24 OV L 114, 27.4.2006., 38. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnisko saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz darba 
aprīkojuma vai darba vietu projektēšanu, būvēšanu, ražošanu vai montāžu, kā arī 
tehnikas attīstību, izmaiņas saskaņotajos Eiropas standartos vai starptautiskās 
specifikācijās un jaunus zinātnes atzinumus par optisko starojumu darba vietā, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu 
tikai tehniskus grozījumus Direktīvas 2006/25/EK pielikumos ▌. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
Tādēļ Direktīvu 2006/25/EK groza šādi:
1) direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 10.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
veic tikai tehniskus grozījumus pielikumos, ▌ lai ņemtu vērā tehnisko 
saskaņošanu un standartizāciju attiecībā uz darba aprīkojuma vai darba vietu 
projektēšanu, būvēšanu, ražošanu vai montāžu, kā arī tehnikas attīstību, 
izmaiņas saskaņotajos Eiropas standartos vai starptautiskās specifikācijās un 
jaunus zinātnes atzinumus par optisko starojumu darba vietā. Minēto 
grozījumu rezultātā netiek grozītas pielikumos izklāstītās iedarbības 
robežvērtības.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, 
tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai 
veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ nepieciešama 
rīcība ļoti īsā termiņā, 10.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"10.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 10. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 10. 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.

10.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 10.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus. ▌
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 11. pantu svītro.
▌
14. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK (2009. gada 30. novembris) 

par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai 
darba vietā 25

25 OV L 330, 16.12.2009., 28. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu Direktīvas 2009/148/EK I pielikumu ▌. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
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Tādēļ Direktīvu 2009/148/EK groza šādi:
1) direktīvas 9. pantu svītro;
2) direktīvas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Pirms pakļaušanas tādu putekļu iedarbībai darba vietā, kuri rodas no 
azbesta vai azbestu saturošiem materiāliem, jābūt pieejamam katra 
darbinieka veselības pārbaudes rezultātam.
Šīs pārbaudes ietver krūškurvja īpašu izmeklēšanu. Šīs direktīvas 
I pielikumā sniegti praktiski ieteikumi, kurus dalībvalstis var izmantot 
darbinieku klīniskajā uzraudzībā. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
18.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza I pielikumu, ▌ lai to 
pielāgotu tehnikas attīstībai.
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Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar 
tūlītējiem, tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu 
fiziskajai veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ▌ 
nepieciešama rīcība ļoti īsā termiņā, 18.b pantā paredzēto procedūru 
piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.
Veselības pārbaude jāveic vismaz reizi trijos gados un tik ilgi, kamēr 
turpinās pakļaušana azbesta vai azbestu saturošu materiālu iedarbībai.
Katram pirmajā daļā minētajam darbiniekam saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi izveido individuālu veselības stāvokļa karti.";
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3) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"18.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 18. panta 2. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 18. panta 2. punktu 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.

18.b pants
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 18.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

IV. ENERĢĒTIKA
▌
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1222/2009 (2009. gada 25. novembris) par 

riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem 
parametriem 26

26 OV L 342, 22.12.2009., 46. lpp.
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Lai Regulā (EK) Nr. 1222/2009 izdarītu vajadzīgos tehniskos pielāgojumus, būtu 
jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā 
grozīt minētās regulas pielikumus, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009 groza šādi:
1) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants
Grozījumi un pielāgošana tehnikas attīstībai
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza šo regulu attiecībā uz šādiem elementiem:
a) informācijas prasību noteikšana attiecībā uz saķeri ar slapju ceļu 

raksturojošu klasifikāciju C2 un C3 klases riepām – ar nosacījumu, ka ir 
pieejamas piemērotas saskaņotas testēšanas metodes;

b) attiecīgā gadījumā saķeres klasifikācijas pielāgošana tādu riepu 
tehniskajām īpatnībām, kas galvenokārt paredzētas, lai ledus un/vai 
sniega apstākļos sniegtu labākus rezultātus nekā parastās riepas attiecībā 
uz to spēju uzsākt, nodrošināt vai apturēt transportlīdzekļa kustību;

c) regulas I–V pielikuma pielāgošana tehnikas attīstībai.";
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2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"12.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 11. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 11. 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.
_______________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 13. pantu svītro.
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VI. VIDE
▌
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par 

kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna 
glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām 27

Lai nodrošinātu, ka attiecīgā gadījumā tiek pārskatītas Direktīvā 94/63/EK noteiktās 
specifikācijas attiecībā uz iekārtām cisternu uzpildīšanai no apakšas, un lai pielāgotu 
pielikumus tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu minētās direktīvas pielikumus. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

27 OV L 365, 31.12.1994., 24. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 94/63/EK groza šādi:
1) direktīvas 4. panta 1. punkta sesto daļu aizstāj ar šādu:

"Visus terminālus ar autocisternu uzpildīšanas iekārtām aprīko ar vismaz vienu 
portālu, kas atbilst IV pielikumā izklāstītajām specifikācijām attiecībā uz 
iekārtām cisternu uzpildīšanai no apakšas. Komisija šīs specifikācijas regulāri 
pārbauda un tiek pilnvarota saskaņā ar 7.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza IV pielikumu, ņemot vērā minētās pārbaudes rezultātu.";

2) direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu:
"7. pants
Pielāgošana tehnikas attīstībai
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 7.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza pielikumus, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai, izņemot II pielikuma 
2. punktā noteiktos robežlielumus.";
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3) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"7.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 1. punktā un 7. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 
1. punktā un 7. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 4. panta 1. punktu un 7. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) direktīvas 8. pantu svītro.
▌
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par 

vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 28

28 OV L 189, 18.7.2002., 12. lpp.
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Lai Direktīvu 2002/49/EK pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, būtu jādeleģē 
pilnvaras Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu minētās 
direktīvas pielikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Tādēļ Direktīvu 2002/49/EK groza šādi:
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1) direktīvas 6. pantu groza šādi:
a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. "Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko groza II pielikumu, lai paredzētu kopējas vērtēšanas 
metodes Lden un Lnight noteikšanai.";

b) panta 3. punktam pievieno šādu otro daļu:
"Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 
ar ko groza III pielikumu, lai paredzētu kopējas vērtēšanas metodes 
kaitīgu seku noteikšanai.";
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2) direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu:
"12. pants
Pielāgošana tehnikas un zinātnes attīstībai
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza I pielikuma 3. punktu un II un III pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas un 
zinātnes attīstībai.";

3) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"12.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. un 3. punktā un 12. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 2. un 
3. punktā un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 6. panta 2. un 3. punktu un 12. 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.
_____________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";
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4) direktīvas 13. panta 3. punktu svītro;
5) direktīvas III pielikuma ievadfrāzes otro teikumu aizstāj ar šādu:

"Devas-iedarbības attiecības, ko nākotnē ieviesīs ar šā pielikuma grozījumiem, 
attieksies jo īpaši uz:".

3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko 
ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju 
izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un 
ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK 29

29 OV L 143, 30.4.2004., 87. lpp.
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Lai nodrošinātu atjauninātu analītisko metožu izmantošanu, nosakot atbilstību 
gaistošo organisko savienojumu satura robežvērtībām, būtu jādeleģē pilnvaras 
Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt 
Direktīvas 2004/42/EK III pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 2004/42/EK groza šādi:
1) direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants
Pielāgošana tehnikas attīstībai
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 11.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza III pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai.

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"11.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 11. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 11. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 12. panta 3. punktu svītro.
▌
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4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 166/2006 (2006. gada 18. janvāris) 
par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes 
Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu 30

30 OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.
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Lai Regulu (EK) Nr. 166/2006 pielāgotu tehnikas progresam un starptautisko tiesību 
attīstībai un lai nodrošinātu labāku pārskatu sniegšanu, būtu jādeleģē pilnvaras 
Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas 
II un III pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes vai tehnikas progresam vai ANO/EEK 
Protokola par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem parakstītāju pušu 
sanāksmē pieņemtajiem protokola pielikumu grozījumiem, kā arī lai papildinātu 
minēto regulu, uzsākot pārskatu sniegšanu par attiecīgo piesārņojošo vielu emisijām 
no viena vai vairākiem difūzajiem piesārņojuma avotiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 166/2006 groza šādi:
1) regulas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Ja Komisija nosaka, ka nepastāv nekādi dati par emisijām no difūzajiem 
piesārņojuma avotiem, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 18.a pantu 
pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, uzsākot pārskata 
sniegšanu par attiecīgo piesārņojošo vielu emisijām no viena vai 
vairākiem difūzajiem piesārņojuma avotiem, attiecīgos gadījumos 
izmantojot starptautiski atzītu metodoloģiju.";

2) regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:
"18. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 18.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza II un III pielikumu, lai:
a) tos pielāgotu zinātnes un tehnikas progresam;
b) tos pielāgotu protokola parakstītāju pušu sanāksmē pieņemtajiem 

protokola pielikumu grozījumiem.";
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3) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"18.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā un 18. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 
3. punktā un 18. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu un 18. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) regulas 19. panta 3. punktu svītro.
5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 

16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar 
ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 31

31 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.
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Lai nodrošinātu, ka Regula (EK) Nr. 1272/2008 tiek regulāri atjaunināta, būtu 
jādeleģē pilnvaras Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai:
– grozītu minētās regulas VI pielikumu nolūkā saskaņot vielu klasificēšanu un 

marķēšanu;
– grozītu VIII pielikumu nolūkā vēl vairāk saskaņot informāciju, kas saistīta ar 

reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā un profilakses pasākumiem;
– grozītu minētās regulas konkrētus noteikumus un I–VIII pielikumu nolūkā tos 

pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai.
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1272/2008 groza šādi:
1) regulas 37. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Ja Komisija konstatē, ka attiecīgās vielas klasificēšanas un marķēšanas 
saskaņošana ir lietderīga, tā bez liekas kavēšanās pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 53.a pantu, lai grozītu VI pielikumu, VI pielikuma 3. daļas 
3.1. tabulā iekļaujot šo vielu kopā ar attiecīgajiem klasificēšanas un 
marķējuma elementiem un vajadzības gadījumā norādot specifiskās 
robežkoncentrācijas vai m koeficientus.
Līdz 2015. gada 31. maijam VI pielikuma 3. daļas 3.2. tabulā iekļauj 
attiecīgu ierakstu, pamatojoties uz tiem pašiem nosacījumiem.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ vielu 
klasificēšanas un marķēšanas saskaņošanas gadījumā, 53.b pantā 
paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar šo pantu.";
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2) regulas 45. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
"4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 53.a pantu pieņemt deleģētos 

aktus, ar ko groza VIII pielikumu, lai vēl vairāk saskaņotu 
informāciju, kas saistīta ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības 
jomā un profilakses pasākumiem, pēc apspriešanās ar attiecīgām 
ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas Toksikoloģijas centru un 
klīnisko toksikologu apvienību (EAPCCT) ▌";

3) regulas 53. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 53.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 

ar ko groza 6. panta 5. punktu, 11. panta 3. punktu, 12. un 14. pantu, 
18. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 23. pantu, 25.–29. pantu, 35. panta 
2. punkta otro un trešo daļu un I–VIII pielikumu, lai tos pielāgotu 
tehnikas un zinātnes attīstībai, pienācīgi ņemot vērā globāli harmonizētās 
sistēmas (GHS) turpmāku attīstību, jo īpaši Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) grozījumus, kas attiecas uz tādas informācijas 
lietojumu, kura attiecas uz līdzīgiem maisījumiem, un ņemot vērā 
starptautiski atzītu ķimikāliju programmu un negadījumu datubāzu 
attīstību.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 53.b pantā 
paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar šo pantu.";
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regulā iekļauj ▌šādus pantus:
"53.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 37. panta 5. punktā, 45. panta 4. punktā un 53. panta 

1. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 37. panta 
5. punktā, 45. panta 4. punktā un 53. panta 1. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 37. panta 5. punktu, 45. panta 4. punktu un 53. panta 
1. punktu 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.

53.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 53.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

53.c. pants
Atsevišķi deleģētie akti dažādām deleģētajām pilnvarām
Komisija pieņem atsevišķu deleģēto aktu attiecībā uz katrām pilnvarām, kas 
tai deleģētas saskaņā ar šo regulu.

___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";";

5) regulas 54. panta 3. un 4. punktu svītro.
6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/126/EK (2009. gada 21. oktobris) 

par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot 
degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos 32

32 OV L 285, 31.10.2009., 36. lpp.
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Lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) noteiktajiem 
standartiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai grozītu Direktīvas 2009/126/EK konkrētus noteikumus nolūkā tos 
pielāgot tehnikas attīstībai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 2009/126/EK groza šādi:
1) direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants
Tehniski pielāgojumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 8.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza 4. un 5. pantu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai, ja ir jānodrošina 
atbilstība Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) noteiktajiem standartiem.
Pirmajā daļā minētā pilnvaru deleģēšana neattiecas uz noteikumiem par 
benzīna tvaiku uztveršanas efektivitāti un par tvaika un benzīna attiecību, kuri 
paredzēti 4. pantā, un uz 5. pantā paredzētajiem termiņiem.";
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2) direktīvā iekļauj šādu pantu:
"8.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 8. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 8. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 9. pantu svītro.
▌
VII. EUROSTAT
▌
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 

20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko 
klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas 
par īpašām statistikas jomām 33

33 OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.
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Lai Regulu (EK) Nr. 1893/2006 pielāgotu tehnoloģiju un ekonomikas attīstībai un lai 
NACE 2. red. saskaņotu ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu 
minētās regulas I pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1893/2006 groza šādi:
1) regulas 6. pantu groza šādi:

a) panta virsrakstu aizstāj ar šādu:
"Deleģētie un īstenošanas akti";

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"2. Komisija tiek pilnvarota 
saskaņā ar 6.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza I pielikumu, lai 
ņemtu vērā tehnoloģijas vai ekonomikas attīstību vai nodrošinātu 
saskaņotību ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām.";

2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"6.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trīs 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 trim mēnešiem.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 7. panta 3. punktu svītro.
▌
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 451/2008 (2008. gada 23. aprīlis), 
ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 34

Lai Regulu (EK) Nr. 451/2008 pielāgotu tehnoloģiju vai ekonomikas attīstībai un 
saskaņotu to ar citām ekonomikas un sociālām klasifikācijām, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu minētās 
regulas pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

34 OV L 145, 4.6.2008., 65. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 451/2008 groza šādi:
1) regulas 6. pantu groza šādi:

a) panta virsrakstu aizstāj ar šādu:
"Deleģētie un īstenošanas akti";
b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 6.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

ko groza pielikumu, ▌ lai ņemtu vērā tehnoloģijas vai ekonomikas 
attīstību vai lai nodrošinātu tā saskaņotību ar citām ekonomiskajām un 
sociālajām klasifikācijām.
Īstenojot minētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti 
nerada ievērojamu papildu slogu vai izmaksas dalībvalstīm vai 
respondentiem.";

2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"6.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trīs 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 trim mēnešiem.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 7. panta 3. punktu svītro.
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VII. IEKŠĒJAIS TIRGUS, RŪPNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA UN MVU
▌
1. Padomes Direktīva 76/211/EEK (1976. gada 20. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma 35

Lai Direktīvu 76/211/EK pielāgotu tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu minētās direktīvas 
I un II pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

35 OV L 46, 21.2.1976., 1. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 76/211/EEK groza šādi:
1) direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 6.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza I un II pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai.";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"6.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 6. 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.

▌
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 6. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs 
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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

▌
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/14/EK (2000. gada 8. maijs) par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas 
paredzētas izmantošanai ārpus telpām 36

Lai Direktīvu 2000/14/EK pielāgotu tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu minētās direktīvas 
III pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

36 OV L 162, 3.7.2000., 1. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2000/14/EK groza šādi:

1) direktīvas 18. panta 2. punktu svītro;
2) direktīvas 18.a pantu aizstāj ar šādu:

"18.a pants
III pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 18.b pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza III pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai. Minētie deleģētie akti 
nekādā veidā tieši neietekmē 12. pantā uzskaitīto iekārtu izmērīto skaņas 
intensitātes līmeni, jo īpaši iekļaujot atsauces uz attiecīgiem Eiropas 
standartiem.";

1) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"18.b pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 18.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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 18.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.
___________________________

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";
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4) direktīvas 19. panta b) punktu svītro.
▌
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/9/EK (2004. gada 11. februāris) par 

labas laboratorijas prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu 37

Lai pieņemtu Direktīvā 2004/9/EK vajadzīgos tehniskos pielāgojumus, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai:
– grozītu minēto direktīvu nolūkā atrisināt nesaskaņas saistībā ar atbilstību LLP;
– grozītu minētajā direktīvā noteikto vizēšanas formulu;
– grozītu minētās direktīvas I pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnikas attīstību.

37 OV L 50, 20.2.2004., 28. lpp.
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Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Tādēļ Direktīvu 2004/9/EK groza šādi:
1) direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 6.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
ko groza šo direktīvu, lai atrisinātu 1. punktā minētos jautājumus. 
Grozījumi I pielikumā nemaina tā būtību, proti, sniegt norādījumus 
par labas laboratoriju prakses uzraudzības kārtības atbilstību un par 
pētniecības iestādes inspicēšanas un pētījumu pārbaudes veikšanu.";
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2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"6.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 3. punktā un 8. panta 2. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 
3. punktā un 8. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 6. panta 3. punktu un 8. panta 2. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 7. panta 3. punktu svītro;
4) direktīvas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 6.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
ko groza:
a) direktīvas 2. panta 2. punktā noteikto formulu;
b) I pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību.".

▌
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4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru 
groza Direktīvu 95/16/EK 38

Lai ņemtu vērā jaunākās attīstības tendences, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt Direktīvas 2006/42/EK 
V pielikumā ietverto drošības sastāvdaļu indikatīvo sarakstu. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

38 OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.
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Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Direktīvas 2006/42/EK īstenošanai, būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai pieņemtu vajadzīgos pasākumus 
attiecībā uz iespējami bīstamām mašīnām. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Tādēļ Direktīvu 2006/42/EK groza šādi:
1) direktīvas 2. panta otrās daļas c) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Drošības sastāvdaļu indikatīvs saraksts ir dots V pielikumā.";
2) direktīvas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, 
lai grozītu V pielikumu nolūkā atjaunināt drošības sastāvdaļu indikatīvo 
sarakstu.";

3) direktīvas 9. panta 3. punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādu:
"Pienācīgi ņemot vērā šādas apspriešanās rezultātus, Komisija ar īstenošanas 
aktiem pieņem vajadzīgos pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto procedūru.";
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4) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"21.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.



AM\1182554LV.docx 171/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6. Saskaņā ar 8. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trīs 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) direktīvas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
"3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 * 5. pantu.
___________________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 

(2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).".

▌
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5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/34/EK (2009. gada 23. aprīlis) 
attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles 
mērinstrumentiem un metodēm 39

Lai Direktīvā 2009/34/EK izdarītu vajadzīgos tehniskos pielāgojumus, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās 
direktīvas pielikumus, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

39 OV L 106, 28.4.2009., 7. lpp.
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Kas attiecas 5. panta 3. punktā noteiktajām pilnvarām, kas paredz, ka tām 
dalībvalstīm, kuras ir piešķīrušas ierobežotas darbības EK tipa apstiprinājumu, ir 
jāierosina I un II pielikuma pielāgošana tehnikas attīstībai, tad šādu ierobežotas 
darbības EK tipa apstiprinājumu vairs nav. Attiecīgi 5. panta 3. punktā noteiktās 
pilnvaras būtu jāsvītro.
Tādēļ Direktīvu 2009/34/EK groza šādi:
1) direktīvas 5. panta 3. punktu svītro;
2) direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu:

"16. pants
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16.a pantu, lai 
grozītu I un II pielikumu nolūkā tos pielāgot tehnikas attīstībai.";
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3) direktīvā iekļauj šādu ▌ pantu:
"16.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 16. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 16. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
trīs 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) direktīvas 17. pantu svītro.
▌
6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/43/EK (2009. gada 6. maijs), ar ko 

vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem 40

40 OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.
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Lai nodrošinātu, ka Direktīvas 2009/43/EK pielikumā iekļautais ar aizsardzību 
saistīto ražojumu saraksts precīzi atbilst Eiropas Savienības Kopējam militāro preču 
sarakstam, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā grozīt minēto pielikumu un grozīt minēto direktīvu attiecībā uz 
gadījumiem, kādos dalībvalstis var atbrīvot ar aizsardzību saistīto ražojumu 
sūtījumus no prasības saņemt iepriekšēju atļauju. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 2009/43/EK groza šādi:
1) direktīvas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, 
lai pēc dalībvalsts pieprasījuma vai savas iniciatīvas grozītu 2. punktu 
nolūkā ietvert gadījumus, kad:
a) sūtījums notiek apstākļos, kas neietekmē sabiedrisko kārtību vai 

sabiedrības drošību;
b) prasība saņemt iepriekšēju atļauju ir kļuvusi nesavienojama ar 

dalībvalstu starptautiskajām saistībām pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas;

c) sūtījums ir vajadzīgs 1. panta 4. punktā minētās starpvaldību 
sadarbības nolūkā.";
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2) direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu:
"13. pants
Pielikuma grozījumi
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai 
grozītu pielikumā iekļauto ar aizsardzību saistīto ražojumu sarakstu nolūkā 
panākt, ka tas precīzi atbilst Eiropas Savienības Kopējam militāro preču 
sarakstam.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 13.b pantā paredzēto 
procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

3) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"13.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā un 13. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 
3. punktā un 13. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 13. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja trīs 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.
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13.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 13.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) direktīvas 14. pantu svītro.
▌
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95. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 79/2009 (2009. gada 14. janvāris), 
kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem 
transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK 41

Lai Regulu (EK) Nr. 79/2009 pielāgotu tehnikas attīstībai ar ūdeņradi darbināmu 
mehānisko transportlīdzekļu drošības jomā, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai minēto regulu papildinātu ar 
tehniskām prasībām attiecībā uz šādiem transportlīdzekļiem, kā arī ar 
administratīviem noteikumiem, administratīvo dokumentu veidnēm un marķējumu 
paraugiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

41 OV L 35, 4.2.2009., 32. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 79/2009 groza šādi:
1) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

"12. pants
Deleģētās pilnvaras
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, lai, 
ņemot vērā tehnikas attīstību, papildinātu šo regulu, nosakot:
a) sīki izstrādātus noteikumus II līdz V pielikumā aprakstītajām testa 

procedūrām;
b) sīki izstrādātus noteikumus ūdeņraža moduļa sastāvdaļu un sistēmu 

uzstādīšanas prasībām, kas minētas VI pielikumā;
c) sīki izstrādātus noteikumus ūdeņraža moduļa sastāvdaļu un sistēmu 

drošas un uzticamas darbības prasībām, kas minētas 5. pantā;
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d) specifikācijas attiecībā uz prasībām, kas attiecas uz:
i) tīra ūdeņraža vai ūdeņraža un dabasgāzes/biometāna maisījuma 

izmantošanu,
ii) jauniem ūdeņraža glabāšanas vai lietošanas veidiem,
iii) transportlīdzekļu triecienaizsardzību saistībā ar ūdeņraža moduļa 

sastāvdaļu un sistēmu integritāti,
iv) integrētu sistēmu drošības prasībām, kas ietver vismaz noplūdes 

kontroles sistēmu un prasības attiecībā uz caurpūtes gāzi,
v) elektroizolāciju un elektrodrošību;

e) administratīvos aktus attiecībā uz transportlīdzekļu EK tipa 
apstiprināšanu saistībā ar darbināšanu ar ūdeņradi, ūdeņraža moduļa 
sastāvdaļām un sistēmām;
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f) noteikumus par to, kāda informācija ražotājiem jāsniedz tipa 
apstiprināšanas un pārbaudes vajadzībām, kā minēts 4. panta 4. un 
5. punktā;

g) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz marķēšanu vai citiem 
paņēmieniem, lai varētu skaidri un ātri identificēt ar ūdeņradi darbināmus 
transportlīdzekļus, atbilstīgi VI pielikuma 16. punktam;
un

h) citus pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai.";
2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:

"12.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 12. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
trīs 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 13. pantu svītro.
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8. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/81/EK (2009. gada 13. jūlijs), ar 
kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 
darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 
2004/18/EK 42

42 OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.
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Lai Direktīvu 2009/81/EK pielāgotu straujai tehnikas, ekonomikas un regulējuma 
attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā grozīt līgumu robežvērtības, lai tās saskaņotu ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/25/ES 43 noteiktajām robežvērtībām, grozīt 
atsauces uz kopējo publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV nomenklatūra) un grozīt 
konkrētus CPV nomenklatūras atsauces numurus un procedūras, kas nosaka, kā 
paziņojumos veidojamas atsauces uz konkrētām CPV nomenklatūras pozīcijām. Tā 
kā būtu jāatjaunina tehniskie noteikumi un prasības, ko piemēro elektroniskajām 
ierīcēm dokumentu saņemšanai, lai tās atbilstu tehnoloģiju attīstībai, Komisija ir arī 
jāpilnvaro grozīt tehniskos noteikumus un prasības, ko piemēro elektroniskajām 
ierīcēm dokumentu saņemšanai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

43 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par 
iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).
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Tādēļ Direktīvu 2009/81/EK groza šādi:
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1) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"66.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 68. panta 1. punktā un 69. panta 2. punktā 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.



AM\1182554LV.docx 193/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 68. panta 
1. punktā un 69. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 68. panta 1. punktu un 69. panta 2. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs 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.

66.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 66.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

2) direktīvas 67. panta 3. un 4. punktu svītro;
3) direktīvas 68. panta 1. punktu groza šādi:

a) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 66.a pantu, 
lai grozītu pirmajā daļā noteiktās robežvērtības;";

b) pievieno šādu daļu:
"Ja ir jāpārskata pirmajā daļā noteiktās robežvērtības un ja laika 
ierobežojums liedz piemērot 66.a pantā noteikto procedūru, un tātad tas 
nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 66.b pantā paredzēto 
procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
punktu.";
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4) direktīvas 69. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 66.a pantu, 

lai grozītu:
a) I un II pielikumā paredzētās CPV nomenklatūras atsauces numurus, 

ciktāl grozījumi nemaina šīs direktīvas materiāltiesiskās 
piemērošanas jomu, un kārtību, kā paziņojumos atsaucas uz 
konkrētām CPV nomenklatūras pozīcijām, kuras attiecas uz 
minētajos pielikumos uzskaitītajām pakalpojumu kategorijām;

b) VIII pielikuma a), f) un g) punktā minētos tehniskos noteikumus un 
prasības, ko piemēro elektroniskajām ierīcēm dokumentu 
saņemšanai.".

▌
VIII. TIESISKUMS UN PATĒRĒTĀJI
1. Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai 

veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 
grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, 
kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē) 44

44 OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.
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Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās, kā arī jaunus atklājumus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai veiktu tikai tehniskus grozījumus 
Direktīvas 92/85/EEK I pielikumā ▌. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Saskaņā ar 2003. gada 22. jūlija Lēmumu Komisijai sagatavot, īstenot un izvērtēt 
pasākumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā palīdz Darba drošības 
un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja.
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Tādēļ Direktīvu 92/85/EEK groza šādi:
1) ▌ direktīvas 13. pantu ▌ aizstāj ar šādu:

"▌13. pants
Grozījumi I pielikumā
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 13.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 

ar ko veic tikai tehniskus grozījumus I pielikumā, ▌ lai ņemtu vērā 
tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai 
specifikācijās un jaunus atklājumus.
Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar 
tūlītējiem, tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu 
personu fiziskajai veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu ▌ 
iemeslu dēļ nepieciešama rīcība ļoti īsā termiņā, 13.b pantā 
paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo pantu.";
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2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"13.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 13. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 13. 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.

13.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 13.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par 
patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK 45

Lai atjauninātu Direktīvu 2008/48/EK, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minēto direktīvu, lai pievienotu 
papildu pieņēmumus maksas gada procentuālās likmes aprēķināšanai vai izmainītu 
esošos pieņēmumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

45 OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2008/48/EK groza šādi:
1) direktīvas 19. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Vajadzības gadījumā, aprēķinot gada procentu likmi, var izmantot 
I pielikumā noteiktos papildu pieņēmumus.
Ja šajā pantā un I pielikuma II daļā izklāstītie pieņēmumi nav pietiekami, 
lai aprēķinātu gada procentu likmi pēc vienota parauga, vai vairs nav 
pielāgoti komerciālajai situācijai tirgū, Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai grozītu šo pantu un I pielikuma 
II daļu nolūkā pievienot vajadzīgos papildu pieņēmumus gada procentu 
likmes aprēķināšanai vai izmainīt esošos pieņēmumus.";
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2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"24.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 19. panta 5. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 19. panta 
5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 19. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trīs 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 25. pantu svītro.



AM\1182554LV.docx 207/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

IX. MOBILITĀTE UN TRANSPORTS
▌
1. Padomes Direktīva 95/50/EK (1995. gada 6. oktobris) par vienotu kārtību, kādā 

pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem 46

Lai Direktīvu 95/50/EK pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās 
direktīvas pielikumus, jo īpaši, lai ņemtu vērā grozījumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2008/68/EK 47. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

46 OV L 249, 17.10.1995., 35. lpp.
47 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) par 
bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).
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Tādēļ Direktīvu 95/50/EK groza šādi:
1) direktīvas 9.a pantu aizstāj ar šādu:

"9.a pants
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.aa pantu, lai 
grozītu pielikumus nolūkā tos pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai jomās, uz 
kurām attiecas šī direktīva, jo īpaši, lai ņemtu vērā grozījumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK *.
___________________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 

24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 
30.9.2008., 13. lpp.).";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"9.aa pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 9.a punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 9.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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 9.b pantu svītro.
▌
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/59/EK (2002. gada 27. jūnijs), ar ko 
izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/75/EEK 48

Lai Direktīvu 2002/59/EK pielāgotu Savienības un starptautisko tiesību aktu 
attīstībai un direktīvas īstenošanā gūtajai pieredzei, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu:
– atsauces minētajā direktīvā uz Savienības un Starptautiskās Jūrniecības 

organizācijas (SJO) aktiem nolūkā panākt to atbilstību Savienības vai 
starptautisko tiesību aktu  noteikumiem;

– konkrētas definīcijas minētajā direktīvā nolūkā panākt to atbilstību citu 
Savienības vai starptautisko tiesību aktu noteikumiem;

– minētās direktīvas I, III un IV pielikumu, ņemot vērā tehnikas attīstību un gūto 
pieredzi saistībā ar minēto direktīvu.

48 OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.
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Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Tādēļ Direktīvu 2002/59/EK groza šādi:
1) direktīvas 27. pantu aizstāj ar šādu:

"27. pants
Grozījumi
1. Šīs direktīvas 2. pantā noteiktajā darbības jomā Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai grozītu šajā direktīvā 
atsauces uz Savienības un SJO aktiem, 3. pantā noteiktās definīcijas, kā 
arī direktīvas pielikumus nolūkā panākt to atbilstību Savienības vai 
starptautisko tiesību aktu noteikumiem, kas ir pieņemti vai grozīti vai kas 
ir stājušies spēkā ▌.
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2. Šīs direktīvas 2. pantā noteiktajā darbības jomā Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai, ņemot vērā tehnikas 
attīstību un gūto pieredzi saistībā ar šo direktīvu, grozītu I, III un 
IV pielikumu ▌.";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"27.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 27. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 27. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 27. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 28. pantu svītro.
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 

5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma 
novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu 
izraisītā piesārņojuma novēršanu 49

49 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.
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Lai Regulā (EK) Nr. 2099/2002 atjauninātu sarakstu ar Savienības aktiem, kuros ir 
atsauces uz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas 
komiteju (COSS), būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā grozīt minēto regulu, lai iekļautu atsauci uz Savienības aktiem, ar 
ko COSS piešķir pilnvaras un kas ir stājušies spēkā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, 
un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, 
lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto 
iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 2099/2002 groza šādi:
1) regulas 3. panta 3. punktu svītro;
2) regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants
COSS pilnvaras un grozījumi
COSS īsteno pilnvaras, kuras tai piešķir spēkā esošie Savienības tiesību akti 
kuģošanas jomā.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai 
grozītu 2. panta 2. punktu nolūkā iekļaut atsauci uz Savienības aktiem, ar ko 
COSS piešķir pilnvaras un kas ir stājušies spēkā pēc šīs regulas pieņemšanas.";
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3) regulā iekļauj šādu ▌ pantu:
"7.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 7. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 7. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/25/EK (2003. gada 14. aprīlis) par 
īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem 50

Lai Direktīvu 2003/25/EK pielāgotu tehnikas attīstībai, attīstības tendencēm 
starptautiskajā līmenī un direktīvas īstenošanā gūtajai pieredzei, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās 
direktīvas pielikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

50 OV L 123, 17.5.2003., 22. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2003/25/EK groza šādi:
1) direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 
grozītu pielikumus nolūkā ņemt vērā attīstības tendences starptautiskajā līmenī 
un jo īpaši SJO un uzlabotu šīs direktīvas efektivitāti, ņemot vērā pieredzi un 
tehnikas attīstību.";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"10.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, 

ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 10. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 10. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 11. pantu svītro.
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5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par 
dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju 
sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un 
Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu 51

Lai Direktīvu 2003/59/EK pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās 
direktīvas I un II pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

51 OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2003/59/EK groza šādi:
1) direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants
Pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai 
grozītu I un II pielikumu nolūkā tos pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai.";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"11.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 11. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 11. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 12. pantu svītro.
▌
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6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 785/2004 (2004. gada 21. aprīlis) 
par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu 
ekspluatantiem 52

Lai Regulu (EK) Nr. 785/2004 pielāgotu starptautisko tiesību attīstībai, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā minētajā 
regulā grozīt konkrētas summas, ņemot vērā grozījumus starptautiskos nolīgumos. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

52 OV L 138, 30.4.2004., 1. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 785/2004 groza šādi:
1) regulas 6. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai 
grozītu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās summas, ja tas vajadzīgs 
saistībā ar grozījumiem attiecīgos starptautiskajos nolīgumos.";

2) regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai 

grozītu šā panta 1. punktā minētās summas, ja tas vajadzīgs saistībā ar 
grozījumiem attiecīgos starptautiskajos nolīgumos.";
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3) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"8.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 5. punktā un 7. panta 2. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 
5. punktā un 7. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 6. panta 5. punktu un 7. panta 2. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) regulas 9. panta 3. punktu svītro.
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7. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 789/2004 (2004. gada 21. aprīlis) 
par kravas un pasažieru kuģu nodošanu Kopienā no viena reģistra citā un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 613/91 53

Lai Regulu (EK) Nr. 789/2004 pielāgotu jaunākajām attīstības tendencēm 
starptautiskā līmenī, jo īpaši Starptautiskās Jūrniecības organizācijas satvarā, un, 
ņemot vērā gūto pieredzi un tehnikas attīstību, uzlabotu minētās regulas efektivitāti, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā 
minētajā regulā grozīt konkrētas definīcijas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

53 OV L 138, 30.4.2004., 19. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 789/2004 groza šādi:
1) regulas 7. panta 3. punktu svītro;
2) regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Šīs regulas 3. pantā noteiktajā darbības jomā Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai grozītu 2. pantā 
noteiktās definīcijas nolūkā ņemt vērā jaunākos notikumus starptautiskā 
līmenī, jo īpaši SJO satvarā, un, ņemot vērā gūto pieredzi un tehnikas 
attīstību, uzlabotu šīs regulas efektivitāti ▌.";
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3) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"9.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 1. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 9. panta 1. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

▌
8. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/44/EK (2005. gada 7. septembris) 

par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz Kopienas 
iekšējiem ūdensceļiem 54

54 OV L 255, 30.9.2005., 152. lpp.
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Lai Direktīvu 2005/44/EK pielāgotu tehniskas attīstībai un ņemtu vērā tās 
piemērošanā gūto pieredzi, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās direktīvas I un II pielikumu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 2005/44/EK groza šādi:
1) direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants
Grozījumi I un II pielikumā
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 
grozītu I un II pielikumu, ņemot vērā šīs direktīvas piemērošanā gūto pieredzi, 
kā arī nolūkā minētos pielikumus pielāgot tehnikas attīstībai.";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"10.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 10. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 10. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 11. panta 4. punktu svītro.
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9. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) par 
ostu aizsardzības pastiprināšanu 55

Lai atjauninātu tehniskos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai regulāri nodrošinātu ostu 
aizsardzību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā grozīt Direktīvas 2005/65/EK 
I–IV pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

55 OV L 310, 25.11.2005., 28. lpp.



AM\1182554LV.docx 244/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Tādēļ Direktīvu 2005/65/EK groza šādi:
1) direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu:

"14. pants
Grozījumi I–IV pielikumā
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai 
grozītu 
I–IV pielikumu nolūkā tos pielāgot to īstenošanā gūtajai pieredzei, 
nepaplašinot šīs direktīvas darbības jomu.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ I–IV pielikuma 
pielāgošanai vajadzīgo grozījumu gadījumā, 14.b pantā paredzēto procedūru 
piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

2) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"14.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 14. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 14. 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.
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14.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 14.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 15. pantu svītro.
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10. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 
14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju 
Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā 
gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu 56

Lai Regulu (EK) Nr. 2111/2005 pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai un lai sīkāk 
precizētu piemērojamās procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas pielikumu un minēto 
regulu papildināt ar sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz konkrētām 
procedūrām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

56 OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 2111/2005 groza šādi:
1) regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Kopējie kritēriji, saskaņā ar kuriem gaisa pārvadātāju pakļauj darbības 
aizliegumam un kuri ir balstīti uz attiecīgiem drošības standartiem, ir 
iekļauti pielikumā (turpmāk – kopējie kritēriji).
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, 
lai grozītu pielikumu nolūkā grozīt kopējos kritērijus, lai ņemtu vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību.";

2) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:
"8. pants
Sīki izstrādāti noteikumi
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai 
papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz šajā 
nodaļā minētajām procedūrām, pienācīgi ņemot vērā to, ka ir ātri jāpieņem 
lēmumi par Kopienas saraksta atjaunināšanu.
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Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā 
minēto pasākumu gadījumā, 14.b pantā paredzēto procedūru piemēro 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

3) regulā iekļauj ▌šādus pantus:
"14.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 8. 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
2. punktā un 8. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 8. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja vienā mēnesī 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 vienu mēnesi.

14.b pants
Steidzamības procedūra
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 14.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";
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4) regulas 15. panta 4. punktu svītro.
▌
11. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006 (2006. gada 

15. februāris) par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 3051/95 atcelšanu 57

Lai atjauninātu noteikumus par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā 
grozīt Regulas (EK) Nr. 336/2006 II pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

57 OV L 64, 4.3.2006., 1. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 336/2006 groza šādi:
1) regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Šīs regulas 3. pantā noteiktajā darbības jomā Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai grozītu II pielikumu 
nolūkā ņemt vērā jaunākās norises starptautiskā līmenī un jo īpaši SJO 
satvarā vai uzlabot šīs regulas efektivitāti, ņemot vērā tās īstenošanā gūto 
pieredzi.";

2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"11.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 11. panta 2. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

▌
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3) regulas 12. panta 3. punktu svītro.
12. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) 

par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem 58

Lai Direktīvu 2008/68/EK pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai, būtu jādeleģē 
pilnvaras Komisijai pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās 
direktīvas pielikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

58 OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2008/68/EK groza šādi:
1) direktīvas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, ar 
kuriem groza pielikumus, lai ņemtu vērā ADR, RID un ADN 
grozījumus, jo īpaši tos, kuri attiecas uz zinātnes un tehnikas attīstību, 
tostarp jaunu uzraudzības un izsekošanas tehnoloģiju izmantošanu▌.";

2) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"8.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 8. panta 1. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) direktīvas 9. panta 3. punktu svītro.
▌
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13. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par 
kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas 
veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts 
administrācijas jūras lietu jomā 59

Lai Direktīvu 2009/15/EK pielāgotu attiecīgo starptautisko instrumentu attīstībai un 
lai grozītu maksimālās summas, kas izmaksājamas kā atlīdzība aizskartajām 
personām, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā grozīt minēto direktīvu, lai:
– iekļautu turpmākus grozījumus, kas izdarīti konkrētās starptautiskajās 

konvencijās un ar tām saistītajos protokolos, kodeksos un rezolūcijās, kuri 
stājušies spēkā;

– grozītu konkrētas tur noteiktās summas.

59 OV L 131, 28.5.2009., 47. lpp.
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Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Tādēļ Direktīvu 2009/15/EK groza šādi:
1) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:

"5.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 1. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. panta 
1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 7. panta 1. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";
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2) direktīvas 6. panta 3. punktu svītro;
3) direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu 
nolūkā grozīt šo direktīvu, nepaplašinot tās darbības jomu, lai:
a) iestrādātu turpmākus grozījumus, kas izdarīti 2. panta d) punktā, 

3. panta 1. punktā un 5. panta 2. punktā minētajās starptautiskajās 
konvencijās un ar tām saistītajos protokolos, kodeksos un 
rezolūcijās, kuri stājušies spēkā;

b) grozītu 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punktā 
norādītās summas.".

▌
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14. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 391/2009 (2009. gada 23. aprīlis) 
par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas 
pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates 60

Lai papildinātu Regulu (EK) Nr. 391/2009 un to pielāgotu starptautisko noteikumu 
attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai:
– grozītu minētās regulas I pielikumā noteiktos minimālos kritērijus, it sevišķi 

ņemot vērā attiecīgos SJO lēmumus;
– papildinātu minēto regulu ar kritērijiem, lai novērtētu atzīto organizāciju 

noteikumus un procedūras, kā arī veikumu attiecībā uz drošību un 
piesārņojuma novēršanu no to klasificētiem kuģiem, īpaši ņemot vērā datus, 
kas iegūti, izmantojot Parīzes Saprašanās memorandu par ostas valsts kontroli 
un/vai tamlīdzīgas shēmas;

60 OV L 131, 28.5.2009., 11. lpp.
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- papildinātu minēto regulu ar kritērijiem, ar kuriem var ņemt vērā īpašus 
apstākļus, kas ietekmē mazākas vai šauri specializētas organizācijas, lai 
noteiktu gadījumus, kad šādi rādītāji uzskatāmi par nepieļaujamu draudu 
drošībai vai videi;

- papildinātu minēto regulu ar sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz sodiem 
un periodiskiem maksājumiem, kā arī uz tādu organizāciju, kas pilnvarotas 
veikt kuģu inspekcijas un apskates, atzīšanas atsaukšanu.

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza šādi:
1) regulas 12. panta 4. punktu svītro;
2) regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, 
lai grozītu I pielikumu, nepaplašinot tās darbības jomu, nolūkā atjaunināt 
I pielikumā iekļautos minimālos kritērijus, jo īpaši ņemot vērā attiecīgos 
SJO lēmumus.";

3) regulas 14. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:
"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, 

lai papildinātu šo regulu, nosakot:
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a) kritērijus atzīto organizāciju noteikumu un procedūru, kā arī 
veikuma novērtēšanai attiecībā uz drošību un piesārņojuma 
novēršanu no to klasificētiem kuģiem, īpaši ņemot vērā datus, kas 
iegūti, izmantojot Parīzes Saprašanās memorandu par ostas valsts 
kontroli vai tamlīdzīgas shēmas;

b) kritērijus, ar kuriem var ņemt vērā īpašus apstākļus, kas ietekmē 
mazākas vai šauri specializētas organizācijas, lai noteiktu 
gadījumus, kad šādi rādītāji uzskatāmi par nepieļaujamu draudu 
drošībai vai videi.

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, 
lai papildinātu šo regulu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus par sodu 
un periodisku maksājumu piemērošanu saskaņā ar 6. pantu un, ja 
vajadzīgs, par tādu organizāciju, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas 
un apskates, atzīšanas atsaukšanu saskaņā ar 7. pantu.";
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4) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"14.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 1. punktā un 14. panta 1. un 2. punktā 

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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 
1. punktā un 14. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 13. panta 1. punktu un 14. panta 1. un 2. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

15. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) 
par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras 61

Lai Regulu (EK) Nr. 392/2009 pielāgotu citiem Savienības un starptautiskajiem 
noteikumiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai:

61 OV L 131, 28.5.2009., 24. lpp.
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– grozītu minētās regulas I pielikumu nolūkā iestrādāt grozījumus, kuri izdarīti 
noteikumos 1974. gada Atēnu konvencijā par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru, kas grozīta ar 2002. gada protokolu;

– grozītu minētās regulas I pielikumā noteiktos ierobežojumus kuģiem, uz ko 
attiecas B klase saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/45/EK 62 4. pantu;

– grozītu minētās regulas II pielikumu nolūkā iestrādāt grozījumus, kas izdarīti 
SJO pamatnostādņu noteikumos.

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

62 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/45/EK (2009. gada 6. maijs) par pasažieru 
kuģu drošības noteikumiem un standartiem (OV L 163, 25.6.2009., 1. lpp.).
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 392/2009 groza šādi:
1) regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants
Pielikumu grozījumi
1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai 

grozītu šīs regulas I pielikumu nolūkā iestrādāt grozījumus attiecībā uz 
ierobežojumiem, kas ir noteikti Atēnu konvencijas 3. panta 1. punktā, 
4.a panta 1. punktā, 7. panta 1. punktā un 8. pantā, lai ņemtu vērā 
lēmumus, kuri ir pieņemti saskaņā ar minētās konvencijas 23. pantu.
Komisija, pamatojoties uz piemērotu ietekmes novērtējumu, tiek 
pilnvarota līdz 2016. gada 31. decembrim pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 9.a pantu, lai grozītu šīs regulas I pielikumā noteiktos 
ierobežojumus kuģiem, uz ko attiecas B klase saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/45/EK * 4. pantu, ▌ ņemot vērā 
ietekmi uz maksām un tirgus spēju nodrošināt apdrošināšanas segumu 
par pieejamām cenām līmenī, kāds nepieciešams saistībā ar politiku, kura 
paredz pasažieru tiesību stiprināšanu, kā arī dažu satiksmes veidu 
sezonālo raksturu.
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2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai 
grozītu II pielikumu nolūkā iestrādāt grozījumus, kas izdarīti SJO 
pamatnostādņu noteikumos.
___________________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/45/EK (2009. gada 

6. maijs) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem 
(OV L 163, 25.6.2009., 1. lpp.).";

2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"9.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 1. un 2. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 9. panta 
1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos 
aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 10. pantu svītro.
▌
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X. VESELĪBA UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS
▌
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 141/2000 (1999. gada 

16. decembris) par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai 63

Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 141/2000 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā minēto regulu papildināt ar 
definīcijām par to, kas ir "līdzīgas zāles" un "klīniskais pārākums". Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

63 OV L 18, 22.1.2000., 1. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 141/2000 groza šādi:
1) regulas 8. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu, 
lai papildinātu šo regulu, pieņemot definīcijas "līdzīgas zāles" un 
"klīniskais pārākums".";

2) regulas 10.a panta 3. punktu svītro;
3) regulā iekļauj šādu ▌pantu:

"10.b pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 4. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 
4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 8. panta 4. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par 
ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes 
Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu 64

Lai sasniegtu Direktīvas 2001/18/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās direktīvas 
pielikumus un minēto direktīvu papildināt ar:
– atkāpšanās kritērijiem un informācijas prasībām, kas jāizpilda paziņojumā par 

dažu ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) tipu laišanu tirgū;
– zemākajiem sliekšņiem, zem kuriem produkti, kam nevar izslēgt nejaušas vai 

tehniski nenovēršamas atļautu ĢMO pēdas, nav jāmarķē kā ĢMO;
– par 0,9 % zemākiem sliekšņiem, zem kuriem nav piemērojamas šajā direktīvā 

noteiktās marķēšanas prasības attiecībā uz ĢMO pēdām produktos, kas 
paredzēti tiešai apstrādei;

64 OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.
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– īpašām marķēšanas prasībām ĢMO, ko nelaiž tirgū šīs direktīvas izpratnē.
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
1) direktīvas 16. pantu groza šādi:

a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, 
lai papildinātu šo direktīvu, pēc apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko 
komiteju nosakot 1. punktā minētos kritērijus un informācijas prasības, 
kā arī jebkādas atbilstīgas prasības attiecībā uz dokumentācijas 
kopsavilkumu. Kritēriji un informācijas prasības ir tādas, ka nodrošina 
augsta līmeņa drošību cilvēku veselībai un videi, un pamatojas uz 
pieejamo šādas drošības zinātnisko pierādījumu un pieredzi, kas iegūta 
līdzīgu ĢMO izplatīšanā.";
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b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
"3. Pirms deleģēto aktu pieņemšanas saskaņā ar 2. punktu Komisija 

priekšlikumu dara pieejamu sabiedrībai. Sabiedrība 60 dienās var 
iesniegt Komisijai atsauksmes. Komisija visas atsauksmes kopā ar 
analīzi nosūta 29.a panta 4. punktā minētajiem ekspertiem.";

2) direktīvas 21. pantu groza šādi:
a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Attiecībā uz tādiem produktiem, kuros nevar izslēgt nejaušas vai 
tehniski nenovēršamas atļautu ĢMO pēdas, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
papildinātu šo direktīvu, nosakot zemāko slieksni, zem kura šie 
produkti nav jāmarķē saskaņā ar šā panta 1. punktu. Sliekšņu 
līmeņus nosaka atbilstīgi attiecīgajam produktam.";
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b) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, 
lai papildinātu šo direktīvu, nosakot šā punkta pirmajā daļā minēto 
slieksni.";

3) direktīvas 26. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, 

lai grozītu IV pielikumu, nosakot 1. punktā minētās īpašās marķējuma 
prasības tā, lai tās nedublētu spēkā esošajos Savienības tiesību aktos 
ietvertos marķējuma noteikumus vai nebūtu pretrunā tiem. To darot, pēc 
vajadzības ņem vērā marķējuma noteikumus, ko dalībvalstis ir 
paredzējušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.";
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4) direktīvas 27. pantu aizstāj ar šādu:
"27. pants
Pielikumu pielāgošana tehnikas attīstībai
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai 
grozītu II pielikuma C un D iedaļu, III–VI pielikumu un VII pielikuma 
C iedaļu nolūkā tos pielāgot tehnikas attīstībai.";

5) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"29.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 16. panta 2. punktā, 21. panta 2. un 3. punktā, 
26. panta 2. punktā un 27. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 
2. punktā, 21. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 2. punktā un 27. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 16. panta 2. punktu, 21. panta 2. un 3. punktu, 26. panta 
2. punktu un 27. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";
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6) direktīvas 30. panta 3. punktu svītro.
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) 

par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 65

Lai sasniegtu Direktīvas 2001/83/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai:
– grozītu minēto direktīvu saistībā ar vienu no nosacījumiem, kam ir jāatbilst 

homeopātiskajām zālēm, lai tām piemērotu īpašu, vienkāršotu reģistrācijas 
procedūru, ja to pamato jaunas zinātniskas liecības;

– grozītu minēto direktīvu saistībā ar darbību veidiem, ko uzskata par tādu aktīvo 
vielu ražošanu, kuras izmanto kā izejmateriālus, nolūkā ņemt vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību;

65 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
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– grozītu minētās direktīvas I pielikumu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību;

▌
– papildinātu minēto direktīvu, nosakot labas zāļu ražošanas prakses principus un 

pamatnostādnes.
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Direktīvu 2001/83/EK groza šādi:
1) direktīvas 14. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 121.a pantu, lai 
grozītu pirmās daļas trešo ievilkumu, ja to pamato jaunas zinātniskas atziņas.";

▌
2) direktīvas 46.a panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 121.a pantu, 
lai grozītu 1. punktu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas attīstību.";

3) direktīvas 47. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 121.a pantu 
nolūkā šo direktīvu papildināt, nosakot 46. panta f) punktā minētos labas zāļu 
ražošanas prakses principus un pamatnostādnes.";
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4) direktīvas 120. pantu aizstāj ar šādu:
"120. pants
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 121.a pantu, lai 
grozītu I pielikumu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas attīstību.";

5) direktīvas 121. panta 2.a punktu svītro;
6) direktīvas 121.a pantu aizstāj ar šādu:

"121.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 14. panta 1. punktā, 22.b pantā, 23.b pantā 46.a pantā, 
47. pantā, 52.b pantā, 54.a pantā un 120. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 14. panta 
1. punktā, 22.b pantā, 23.b pantā, 46.a pantā, 47. pantā, 52.b pantā, 
54.a pantā un 120. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 14. panta 1. punktu, 22.b pantu, 23.b pantu, 46.a pantu, 
47. pantu, 52.b pantu, 54.a pantu un 120. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.".

▌
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4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK (2002. gada 7. maijs) par 
nevēlamām vielām dzīvnieku barībā 66

Lai sasniegtu Direktīvas 2002/32/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās direktīvas I un 
II pielikumu un tos pielāgot tehnikas attīstībai, kā arī papildināt minēto direktīvu ar 
pieņemamības kritērijiem attiecībā uz detoksikācijas procesiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

66 OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2002/32/EK groza šādi:
1) direktīvas 7. panta 2. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:

"2. Lēmumu par to, vai jāgroza I un II pielikums, pieņem nekavējoties. 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, 
lai grozītu minētos pielikumus.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ minēto 
grozījumu gadījumā, 10.b pantā paredzēto procedūru piemēro 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.
Dalībvalsts var paturēt spēkā pasākumus, ko tā ieviesusi, kamēr 
Komisija nav pieņēmusi lēmumu.";
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2) direktīvas 8. pantu groza šādi:
a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
10.a pantu, lai grozītu I un II pielikumu nolūkā tos pielāgot 
zinātnes un tehnikas attīstībai.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ minēto 
grozījumu gadījumā, 10.b pantā paredzēto procedūru piemēro 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.";

b) panta 2. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:
"– ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 

papildinātu šo direktīvu, nosakot pieņemamības kritērijus 
detoksikācijas procesiem, papildinot kritērijus, kas noteikti 
dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem, kuriem veikti šādi 
procesi.";
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3) direktīvā iekļauj ▌šādus pantus:
"10.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā un 8. panta 1. un 2. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. panta 
2. punktā un 8. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 7. panta 2. punktu un 8. panta 1. un 2. punktu 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.

10.b pants
1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā 

nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi 
atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 10.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā 
Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) direktīvas 11. panta 3. un 4. punktu svītro.
▌
5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 

28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā 
ar pārtikas nekaitīgumu 67

67 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
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Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 178/2002 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minēto regulu attiecībā uz 
zinātnes ekspertu grupu skaitu un nosaukumiem un papildināt minēto regulu ar 
procedūru, kādu iestāde piemēro tai iesniegtajiem zinātnisko atzinumu 
pieprasījumiem, ar kritērijiem atsevišķas organizācijas iekļaušanai dalībvalstu 
izraudzīto kompetento organizāciju sarakstā un ar sistēmu, kā izstrādāt saskaņotas 
kvalitātes prasības, un finanšu noteikumiem, kas reglamentē visu finansiālo atbalstu. 
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 178/2002 groza šādi:
1) regulas 28. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 57.a pantu, lai 
pēc iestādes pieprasījuma grozītu šā punkta pirmo daļu attiecībā uz zinātnes 
ekspertu grupu skaitu un nosaukumiem, ņemot vērā tehnisko un zinātnisko 
attīstību.";

2) regulas 29. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
"6. Lai piemērotu šo pantu, Komisija pēc apspriešanās ar Iestādi pieņem:

a) deleģētos aktus saskaņā ar 57.a pantu, lai papildinātu šo regulu, 
nosakot procedūru, kādu Iestāde piemēro zinātnisko atzinumu 
pieprasījumiem;
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b) īstenošanas aktus, nosakot pamatnostādnes, kas reglamentē to 
vielu, produktu vai procesu zinātnisko novērtēšanu, uz kuriem 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecas sistēma, saskaņā ar 
kuru jāsaņem iepriekšēja atļauja vai kuri jāieraksta atļautajā 
sarakstā, jo īpaši, ja Savienības tiesību aktos ir paredzēts vai 
atļauts, ka pieteikuma iesniedzējs šim nolūkam iesniedz 
dokumentāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. panta 2. punktā minēto procedūru.";

3) regulas 36. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 57.a pantu, lai 
papildinātu šo regulu, nosakot kritērijus atsevišķu organizāciju iekļaušanai 
dalībvalstu izraudzīto kompetento organizāciju sarakstā, sistēmu, kā izstrādāt 
saskaņotas kvalitātes prasības, un finanšu noteikumus, kas reglamentē visu 
finansiālo atbalstu.";
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4) regulas V nodaļas 1. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:
"1. IEDAĻA
DELEĢĒŠANAS ĪSTENOŠANA, KOMITEJU UN STARPNIECĪBAS 
PROCEDŪRAS";

5) regulā pēc 1. iedaļas virsraksta iekļauj šādu ▌pantu:
"57.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 28. panta 4. punktā, 29. panta 6. punktā un 36. panta 

3. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 28. panta 
4. punktā, 29. panta 6. punktā un 36. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 28. panta 4. punktu, 29. panta 6. punktu un 36. panta 
3. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

6) regulas 58. panta 3. punktu svītro.
▌
6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 

22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un 
marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un 
lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK 68

68 OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.
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Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1830/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai papildinātu minēto 
regulu, izveidojot sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo indentifikatoru 
izstrādei un piešķiršanai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1830/2003 groza šādi:
1) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants
Unikālie indentifikatori
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai 
papildinātu šo regulu, izveidojot un pielāgojot sistēmu ĢMO unikālo 
indentifikatoru izstrādei un piešķiršanai, ņemot vērā norises starptautiskajos 
forumos.";

2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"9.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 8. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 8. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 10. panta 2. punktu svītro;
4) regulas 13. panta 2. punktu svītro.
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7. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 
22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām 69

Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1831/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas I– 
IV pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai un lai papildinātu minēto regulu ar 
noteikumiem nolūkā atļaut vienkāršotus noteikumus attiecībā uz to piedevu atzīšanu, 
kuras ir atļauts lietot pārtikas produktos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

69 OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1831/2003 groza šādi:
1) regulas 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, 
lai grozītu IV pielikumu nolūkā tajā paredzētos vispārīgos nosacījumus 
pielāgot tehnoloģiskajai vai zinātniskajai attīstībai.";

2) regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
"3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, 

lai grozītu I pielikumu nolūkā lopbarības piedevu kategorijas un 
funkcionālās grupas pielāgot tehnoloģiskajai vai zinātniskajai attīstībai.";

3) regulas 7. panta 5. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, lai 

papildinātu šo regulu, paredzot noteikumus nolūkā atļaut vienkāršotus 
noteikumus, lai piešķirtu atļauju piedevām, kuras ir atļauts lietot pārtikas 
produktos.";
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4) regulas 16. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:
"6. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 

lai grozītu III pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnoloģisko un zinātnisko 
attīstību.";

5) regulas 21. panta ceturto daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, lai 
grozītu II pielikumu.";

6) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"21.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 3. punktā, 7. panta 
5. punktā, 16. panta 6. punktā un 21. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
5. punktā, 6. panta 3. punktā, 7. panta 5. punktā, 16. panta 6. punktā un 
21. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 3. panta 5. punktu, 6. panta 3. punktu, 7. panta 5. punktu, 
16. panta 6. punktu un 21. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

7) regulas 22. panta 3. punktu svītro.
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8. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2065/2003 (2003. gada 
10. novembris) par kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir paredzēti 
izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem 70

Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 2065/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas 
pielikumus pēc tam, kad tā ir lūgusi Iestādei zinātnisko un/vai tehnisko palīdzību, un 
papildināt minēto regulu ar apstiprināto analīzes metožu kvalitātes kritērijiem. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

70 OV L 309, 26.11.2003., 1. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 2065/2003 groza šādi:
1) regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, 
lai papildinātu šo regulu, nosakot II pielikuma 4. punktā minēto 
apstiprināto analīzes metožu kvalitātes kritērijus, ieskaitot mērāmās 
vielas. Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā pieejamo zinātnisko 
informāciju.";

2) regulas 18. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, 

lai grozītu pielikumus pēc tam, kad tā ir lūgusi Iestādei zinātnisko un/vai 
tehnisko palīdzību.";
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3) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"18.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 17. panta 3. punktā un 18. panta 1. punktā 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.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 
3. punktā un 18. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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6. Saskaņā ar 17. panta 3. punktu un 18. panta 1. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

4) regulas 19. panta 3. punktu svītro.
▌
9. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), 

ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku 71

71 OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.
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Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 853/2004 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas II un 
III pielikumu un minēto regulu papildināt saistībā ar tādu vielu izmantošanu, kas nav 
dzeramais ūdens, dzīvnieku izcelsmes produktu attīrīšanai no virsmas piesārņojuma, 
saistībā ar tādu īpašo garantiju grozījumiem, kuras attiecas uz konkrētu dzīvnieku 
izcelsmes produktu laišanu Zviedrijas vai Somijas tirgū, un saistībā ar atkāpēm no 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 II un III pielikuma. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 853/2004 groza šādi:
1) regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki izmanto tikai dzeramo ūdeni 
vai, ja Regula (EK) Nr. 852/2004 vai šī regula ļauj, tīru ūdeni dzīvnieku 
izcelsmes produktu attīrīšanai no virsmas piesārņojuma, ja vien Komisija 
nav apstiprinājusi kādas vielas izmantošanu. Šajā nolūkā Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, ar ko papildina 
šo regulu. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki arī nodrošina 
atbilstību visiem izmantošanas apstākļiem, ko var paredzēt saskaņā ar 
minēto procedūru. Apstiprinātas vielas izmantošana neietekmē pārtikas 
apritē iesaistītā tirgus dalībnieka pienākumu nodrošināt atbilstību šīs 
regulas prasībām.";
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2) regulas 8. panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
"a) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu 

▌, lai grozītu šā panta 1. un 2. punktu nolūkā atjaunināt minētajos 
punktos noteiktās prasības ▌, ņemot vērā izmaiņas dalībvalstu kontroles 
programmās vai mikrobioloģisku kritēriju pieņemšanu saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 852/2004.";

3) regulas 9. pantu svītro;
4) regulas 10. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

"1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, 
lai grozītu IΙ un IΙI pielikumu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt un sekmēt 
šīs regulas mērķu sasniegšanu, ņemot vērā attiecīgos riska faktorus, un to 
pamatā jābūt:
a) pārtikas apritē iesaistīto tirgus dalībnieku un/vai kompetento 

iestāžu gūtajai pieredzei, jo īpaši īstenojot pēc HACCP principiem 
izveidotās sistēmas atbilstoši 5. pantam;
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b) Komisijas gūtajai pieredzei, jo īpaši saistībā ar tās veikto revīziju 
rezultātiem;

c) tehnoloģiskajai attīstībai un tās praktiskajām sekām un patērētāju 
vēlmēm pārtikas sastāva ziņā;

d) zinātniskiem ieteikumiem, jo īpaši jauniem riska novērtējumiem;
e) pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem un temperatūras kritērijiem;
f) patēriņa veidu izmaiņām.
Pirmajā daļā minētie grozījumi attiecas uz:
a) prasībām par dzīvnieku izcelsmes produktu identifikācijas 

marķējumu;
b) uz HACCP pamatotu procedūru mērķiem;
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c) prasībām par pārtikas aprites informāciju;
d) īpašām higiēnas prasībām telpām, tostarp transportlīdzekļiem, kur 

dzīvnieku izcelsmes produktus ražo, apstrādā, pārstrādā, uzglabā 
vai izplata;

e) īpašām higiēnas prasībām darbībām, kas ietver dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, uzglabāšanu, transportēšanu 
vai izplatīšanu;

f) noteikumiem gaļas pārvadāšanai, kamēr tā ir silta;
g) higiēnas standartiem vai pārbaudēm, ja ir zinātniski dati, kas 

norāda, ka šādi standarti vai pārbaudes ir vajadzīgas sabiedrības 
veselības aizsardzībai;

h) III pielikuma VII sadaļas IX nodaļas paplašinātu piemērošanu, 
attiecinot to uz dzīvām gliemenēm, kas nav ķemmīšgliemenes 
(Pectinidae);
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i) kritērijiem noteikšanai, kad epidemioloģiskie dati norāda, ka zvejas 
vieta nerada apdraudējumu veselībai saistībā ar parazītu klātbūtni, 
un līdz ar to noteikšanai, kad kompetentā iestāde var ļaut pārtikas 
apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem nesasaldēt zvejas 
produktus saskaņā ar III pielikuma VIII sadaļas III nodaļas D daļu;

j) papildu higiēnas standartiem dzīvām gliemenēm sadarbībā ar 
attiecīgo Savienības references laboratoriju, tostarp:
i) robežvērtībām un analīzes metodēm attiecībā uz citiem jūras 

biotoksīniem,
ii) vīrusu noteikšanas procedūrām un virusoloģiskiem 

standartiem; un
iii) paraugu ņemšanas plāniem un metodēm, kā arī analītiskajām 

pielaidēm, kas piemērojamas, lai pārbaudītu atbilstību 
higiēnas standartiem.
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2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, 
lai papildinātu šo regulu, pieļaujot atkāpes no ΙI un IΙI pielikuma, ņemot 
vērā attiecīgos riska faktorus, kā arī ar nosacījumu, ka šādas atkāpes 
neietekmē šādu šīs regulas mērķu sasniegšanu:
a) atvieglot maziem uzņēmumiem pielikumos noteikto prasību 

īstenošanu;
b) veicināt tradicionālo metožu turpmāku izmantošanu visos pārtikas 

ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos;
c) ņemt vērā to pārtikas uzņēmumu vajadzības, kuri atrodas reģionos, 

kur ir īpaši ģeogrāfiski šķēršļi;
d) atvieglot darbu uzņēmumiem, kas ražo izejvielas, ko paredzēts 

izmantot lielā mērā rafinētu pārtikas produktu ražošanā un kam ir 
veikta apstrāde, lai nodrošinātu to nekaitīgumu.";
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5) regulas 11. pantu groza šādi:
a) panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"Neskarot 9. panta un 10. panta 1. punkta vispārēju piemērošanu, 
Komisija ar īstenošanas aktu var noteikt šādus pasākumus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto 
procedūru.";

b) panta 1., 5., 6., 7. un 8. punktu svītro;
6) regulā iekļauj šādu ▌pantu:

"11.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 8. panta 3. punkta a) apakšpunktā 
un 10. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus piešķir Komisijai 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
2. punktā, 8. panta 3. punkta a) apakšpunktā un 10. panta 1. un 2. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 8. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 
10. panta 1. un 2. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

7) regulas 12. panta 3. punktu svītro.
▌
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10. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (2005. gada 
12. janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības 72

Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 183/2005 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas I, II un 
III pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai, un nolūkā papildināt minēto 
regulu, nosakot konkrētus mikrobioloģiskos kritērijus un mērķus, prasot apstiprināt 
barības nozares uzņēmumus un paredzot atkāpes no minētās regulas I, II un 
III pielikuma. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

72 OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 183/2005 groza šādi:
1) regulas 5. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 30.a pantu, lai 
papildinātu šo regulu, nosakot pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētos 
kritērijus un mērķus.";

2) regulas 10. panta 3) punktu aizstāj ar šādu:
"3) apstiprinājums ir jāparedz ar deleģēto regulu, ko Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt saskaņā ar 30.a pantu, lai papildinātu šo regulu.";
3) regulas 27. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 30.a pantu, lai 
grozītu I, II un III pielikumu.";
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4) regulas 28. pantu aizstāj ar šādu:
"28. pants
Atkāpes no I, II un III pielikuma
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 30.a pantu, lai 
papildinātu šo regulu, īpašu iemeslu dēļ pieļaujot atkāpes no I, II un 
III pielikuma, ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē regulas mērķu 
sasniegšanu.";

5) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"30.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā, 10. panta 3) punktā, 27. pantā un 
28. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 
3. punktā, 10. panta 3) punktā un 27. un 28. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.



AM\1182554LV.docx 337/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 5. panta 3. punktu, 10. panta 3) punktu, 27. pantu un 
28. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

6) regulas 31. panta 3. punktu svītro.
▌
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11. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1394/2007 (2007. gada 
13. novembris) par uzlabotas terapijas zālēm, un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK 
un Regulu (EK) Nr. 726/2004 73

Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1394/2007 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas 
pielikumus, lai tos pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. 
Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

73 OV L 324, 10.12.2007., 121. lpp.
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Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1394/2007 groza šādi:
1) regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:

"24. pants
Pielikumu grozījumi
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu, lai pēc 
apspriešanās ar Aģentūru grozītu pielikumus nolūkā tos pielāgot tehnikas un 
zinātnes attīstībai.";

2) regulā iekļauj šādu ▌pantu:
"25.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 24. 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 24. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 24. 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

3) regulas 26. panta 3. punktu svītro.
▌
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164. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/128/EK (2009. gada 21. oktobris), ar 
kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai 74

Lai paredzētu satvaru Savienības rīcībai nolūkā nodrošināt pesticīdu ilgtspējīgu 
lietošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā grozīt Direktīvas 2009/128/EK I–IV pielikumu, lai tos pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ▌. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās 
notiek deleģēto aktu sagatavošana.

74 OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.
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Tādēļ Direktīvu 2009/128/EK groza šādi:
1) direktīvas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, 
lai grozītu I pielikumu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas attīstību.";

2) direktīvas 8. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
"7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, 

lai grozītu II pielikumu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas attīstību.";
3) direktīvas 14. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, lai 
grozītu III pielikumu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas attīstību.";
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4) direktīvas 15. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
"Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, lai 
grozītu IV pielikumu nolūkā ņemt vērā zinātnes un tehnikas attīstību.";

5) direktīvā iekļauj šādu ▌pantu:
"20.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā, 8. panta 7. punktā, 14. panta 
4. punktā un 15. panta 1. punktā 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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 
3. punktā, 8. panta 7. punktā, 14. panta 4. punktā un 15. panta 1. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu 
▌ *.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 5. panta 3. punktu, 8. panta 7. punktu, 14. panta 4. punktu un 
15. panta 1. punktu 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.
___________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.";

▌
6) direktīvas 21. panta 2. punktu svītro.



AM\1182554LV.docx 347/347 PE637.696v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

XI. NODOKĻU POLITIKA UN MUITAS SAVIENĪBA
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 70/2008/EK (2008. gada 15. janvāris) par 

elektronisku muitas un tirdzniecības vidi 75

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 70/2008/EK 15. pantu Komisija tiek pilnvarota pagarināt 
konkrētus termiņus atbilstīgi Padomes Lēmumam 1999/468/EK 76. Šīs pilnvaras 
nekad nav tikušas izmantotas un vairs nav vajadzīgas. Tādēļ nav vajadzības sniegt 
nekādu pilnvarojumu Komisijai. Tā vietā Lēmumā Nr. 70/2008/EK paredzētās 
pilnvaras būtu jāatsauc un lēmuma 15. un 16. pants būtu jāsvītro.
Tādēļ Lēmuma Nr. 70/2008/EK 15. un 16. pantu svītro. 

Or. en

75 OV L 23, 26.1.2008., 21. lpp.
76 Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).


