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10.1.2019 A8-0361/ 001-016

GROZĪJUMI 001-016 
iesniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Ziņojums
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no Savienības

Regulas priekšlikums (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes 
un Savienības attiecības ar trešām 
personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO), kuras sākotnējās 
locekles tās ir.

(2) Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes 
un Savienības attiecības ar trešām 
personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO), kuras sākotnējās 
locekles tās ir. Ņemot vērā, ka minētais 
process notiks vienlaikus ar sarunām par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS), un 
ņemot vērā lauksaimniecības nozares 
īpatsvaru DFS, šī nozare lielā mērā varētu 
tikt pakļauta riskam, tādēļ minēto sarunu 
gaitā būs vajadzīga zināma piesardzība.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir daļa 
no Savienības koncesijām un saistībām, 
PTO noteikumi paredz, ka sadalīšanai 
jānotiek saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(1994. gada VVTT) XXVIII pantu. Tāpēc 
Savienība pēc sagatavošanas saziņas 
pabeigšanas iesaistīsies saunās ar PTO 
locekļiem, kuriem ir galvenās vai būtiskas 
piegādes intereses vai kuriem ir sākotnējās 
sarunu tiesības attiecībā uz katru no šīm 
tarifa kvotām.

(4) Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir daļa 
no Savienības koncesijām un saistībām, 
PTO noteikumi paredz, ka sadalīšanai 
jānotiek saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(1994. gada VVTT) XXVIII pantu. Tāpēc 
Savienība pēc sagatavošanas saziņas 
pabeigšanas iesaistīsies saunās ar PTO 
locekļiem, kuriem ir galvenās vai būtiskas 
piegādes intereses vai kuriem ir sākotnējās 
sarunu tiesības attiecībā uz katru no šīm 
tarifa kvotām. Minēto sarunu tvērums 
būtu jāierobežo, un tām nekādā gadījumā 
nevajadzētu ietvert nosacījumu maiņu 
nedz vispārīgajos noteikumos attiecībā uz 
produktu piekļuvi Savienības tirgum, nedz 
piekļuves apjomā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ būtu jāizmanto šāda metodika: 
vispirms būtu jānosaka Apvienotās 
Karalistes izmantojuma daļa attiecībā uz 
katru atsevišķu tarifa kvotu. Izmantojuma 
daļa, izteikta procentos, ir Apvienotās 
Karalistes daļa kopējā Savienības importā 
atbilstoši tarifa kvotām pēdējo trīs gadu 
reprezentatīvajā periodā. Pēc tam šī 
izmantojuma daļa ir jāpiemēro visam 
sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, 
lai noteiktu Apvienotās Karalistes daļu 
konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa 
tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas 
atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa 
kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, 
ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms 
mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). 
Atbilstošie dati būtu jāizgūst no 
attiecīgajām Komisijas datubāzēm.

(6) Tādēļ būtu jāizmanto šāda metodika: 
vispirms būtu jānosaka Apvienotās 
Karalistes izmantojuma daļa attiecībā uz 
katru atsevišķu tarifa kvotu. Izmantojuma 
daļa, izteikta procentos, ir Apvienotās 
Karalistes daļa kopējā Savienības importā 
atbilstoši tarifa kvotām pēdējo trīs gadu 
reprezentatīvajā periodā. Pēc tam šī 
izmantojuma daļa ir jāpiemēro visam 
sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, 
ņemot vērā arī nepilnīgu izpildi, lai 
noteiktu Apvienotās Karalistes daļu 
konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa 
tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas 
atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa 
kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, 
ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms 
mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). 
Atbilstošie dati būtu jāizgūst no 
attiecīgajām Komisijas datubāzēm.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Metodiku, pēc kuras aprēķina 
izmantojuma daļu attiecībā uz katru 
atsevišķo tarifa kvotu, ir noteikušas un 
apstiprinājušas Savienība un Apvienotā 
Karaliste saskaņā ar 1994. gada VVTT 
XXVIII panta prasībām, un tādēļ šī 
metodika būtu pilnībā jāsaglabā, lai 
nodrošinātu tās konsekventu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pēc lauksaimniecības produktu tarifa 
kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo regulu 
tarifu kvotu administrēšanai vajadzīgais 
juridiskais pamats ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/20131 184.–188. pants. 
Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie 
tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās 
regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu 
jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem.

(8) Pēc lauksaimniecības produktu tarifa 
kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo regulu 
tarifu kvotu administrēšanai vajadzīgais 
juridiskais pamats ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/20131 184.–188. pants.  Tāpēc 
minētā administrēšana ir jāveic saskaņā 
ar Savienības lauksaimniecības modeli, 
kura pamatā ir lauksaimnieciskās 
darbības daudzfunkcionalitāte, uzsverot 
arī nekomerciālu apsvērumu 
nepārprotamu atzīšanu un rūpējoties par 
sabiedrības vajadzībām tādās jomās kā 
pārtikas nekaitīgums, vides aizsardzība, 
pārtikas kvalitāte un dzīvnieku labturība. 
Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie 
tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās 
regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu 
jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem.
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_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 
(OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 
(OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver 
Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT 
uzliktajām saistībām un dažas citas 
Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu 
pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 
(OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver 
Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT 
uzliktajām saistībām un dažas citas 
Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu 
pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 
(OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījums atsaucas uz VVTT ietilpstošā Lauksaimniecības nolīguma pamatprincipiem, lai tie 
tiktu piemēroti arī šī tarifa kvotu sadalījuma izstrādē un īstenošanā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sarunas ar iesaistītajiem PTO 
dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto 
likumdošanas procedūru, kurā tiks 
pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, lai grozītu šīs regulas 
pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 
I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto 
sadalīto tarifa kvotu daudzumiem nolūkā 
ņemt vērā visus noslēgtos nolīgumus vai 
būtisko informāciju, ko Komisija var 
saņemt šo sarunu gaitā un kas norādītu, ka 
iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ 
Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa 
kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi. 
Tāda pati iespēja būtu jāparedz arī 

(9) Sarunas ar iesaistītajiem PTO 
dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto 
likumdošanas procedūru, kurā tiks 
pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, lai grozītu šīs regulas 
pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I 
pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto 
sadalīto tarifa kvotu daudzumiem. Minētie 
pielikumi būtu jāgroza tikai nolūkā ņemt 
vērā visus noslēgtos starptautiskos 
nolīgumus vai būtisko informāciju, ko 
Komisija var saņemt vai nu šo sarunu 
gaitā, vai ārpus tām un kas norādītu, ka 
iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ 
Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa 
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gadījumos, ja šāda informācija kļūst 
pieejama ārpus šādām sarunām.

kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 32/2000 Komisijai ir piešķirtas 
pilnvaras īstenot dažus minētās regulas 
noteikumus. Pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ir vietā minētās pilnvaras 
saskaņot ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. un 
291. pantu. Attiecīgā gadījumā šāda 
saskaņošana būtu jāveic, piešķirot 
deleģētās pilnvaras Komisijai un 
piemērojot konkrētas procedūras, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011. Šajā 
nolūkā īstenošanas pilnvaras, kas 
Komisijai piešķirtas ar minēto regulu, 
būtu jāaizstāj ar pilnvarām pieņemt 
deleģētos un īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Regulas 1. pantā noteikto Savienības 
tarifa kvotu daļu aprēķina, piemērojot 
šādu procedūru:
(1) Savienības importa izmantojuma 
daļu, izteiktu procentos, attiecībā uz katru 
atsevišķo tarifa kvotu nosaka nesenā trīs 
gadu reprezentatīvajā periodā;
(2) Savienības importa izmantojuma 
daļu, izteiktu procentos, piemēro visam 
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sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, 
lai noteiktu tās daļu konkrētajā tarifa 
kvotā;
(3) atsevišķām tarifa kvotām, saistībā ar 
kurām 1. punktā noteiktajā 
reprezentatīvajā periodā nav konstatējama 
tirdzniecība, Savienības daļu nosaka, 
ievērojot 2. punktā noteikto procedūru, 
pamatojoties uz procentos izteiktu 
Savienības importa izmantojuma daļu no 
citas tarifa kvotas ar tieši tādu pašu 
produkta definīciju vai atbilstošās tarifa 
pozīcijās ārpus tarifa kvotas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Padomes Regulas (EK) Nr. 32/2000 
I pielikumu aizstāj ar šīs regulas 
pielikuma B daļas tekstu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikumu un Regulas (EK) 
Nr. 32/2000 I pielikumu, tādējādi ņemot 
vērā:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikuma A daļu, tādējādi ņemot 
vērā turpmāk minēto un vienlaikus 
nodrošinot saskaņotību ar vienoto 
metodiku, kura apstiprināta kopā ar 
Apvienoto Karalisti, un jo īpaši 
nodrošinot, ka piekļuve tirgum Savienībā, 
kāda tā būs pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās, nepārsniedz to, kas ir 
atspoguļots tirdzniecības plūsmu daļā 
reprezentatīvajā laikposmā:
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noderīgu informāciju, ko tā var 
saņemt vai nu sarunās, kas norisinās 
saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
XXVIII pantu, vai ar citiem līdzekļiem.

(b) noderīgu informāciju, ko tā var 
saņemt vai nu sarunās, kas norisinās 
saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kuri 
ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 groza 
šādi:
(1) regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:
“2. Lēmumu uz laiku pilnībā vai daļēji 
anulēt tiesības uz 1. punktā minētajām 
tarifu kvotām pieņem ar īstenošanas 
aktiem pēc tam, kad Komisija ir pienācīgi 
apspriedusies ar attiecīgo saņēmējvalsti. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.”;
(2) regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai 
grozītu I līdz VII pielikumu:
(a) ja grozījumi un tehniski pielāgojumi 
ir vajadzīgi saistībā ar kombinētās 
nomenklatūras un Taric kodu izmaiņām;
(b) ja pielāgojumi ir vajadzīgi saistībā 
ar:
— Padomes noslēgtiem līgumiem vai 
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saraksti saskaņā ar VVTT vai Savienības 
līgumsaistību izpildi ar noteiktām valstīm 
saskaņā ar VVTT, vai
— vispārējās preferenču sistēmas 
paplašināšanu attiecībā uz džutas un 
kokosšķiedras izstrādājumiem;
(c) nolūkā pievienot jaunattīstības 
valstis IV un V pielikumā ietvertajiem 
sarakstiem pēc tādas kandidātvalsts 
oficiāla lūguma, kura sniedz garantijas, 
kas vajadzīgas šo izstrādājuma 
autentiskuma kontrolei;
(d) ja grozījumi un pielāgojumi ir 
vajadzīgi ar rokām darinātu izstrādājumu 
un ar rokām austu audumu definīcijās, kā 
arī autentiskuma sertifikātu paraugos.
1.a Jebkādi 1. punktā noteiktie 
I pielikuma grozījumi, kurus izraisa 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības:
(a) nodrošina saskaņotību ar vienoto 
metodiku, kura apstiprināta kopā ar 
Apvienoto Karalisti, un jo īpaši nodrošina, 
ka piekļuve tirgum Savienībā, kāda tā būs 
pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās, 
nepārsniedz to, kas ir atspoguļots 
tirdzniecības plūsmu daļā reprezentatīvajā 
laikposmā; un
(b) var tikt pieņemti arī tāpēc, lai ņemtu 
vērā noderīgu informāciju, kuru Komisija 
var saņemt vai nu sarunās, kas norisinās 
saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kuri 
ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.”;
(3) regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:
“1. Komisijai palīdz Muitas kodeksa 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 952/2013 285. pantu.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”;
(4) iekļauj šādu pantu:
“10.a pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
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Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
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.
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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(5) I pielikumu aizstāj ar šīs regulas 
pielikuma B daļu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [4] 
gadu laikposmu no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

(2) Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. 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.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 
principiem, kas paredzēti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

(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. Lai nodrošinātu 
vienādu piekļuvi visai informācijai, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaikus ar 
dalībvalstu ekspertiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar 3. 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 [vienu mēnesi].

(6) Saskaņā ar 3. 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].

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 1. un 2. pantu piemēro no dienas, 
kurā saskaņā ar nolīgumu, ko Savienība un 
Apvienotā Karaliste noslēgušas atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienību 50. pantam, 
Savienības tiesību akti pārstāj būt 
piemērojami Apvienotajā Karalistē vai – ja 
šāds nolīgums nav noslēgts – no 
2019. gada 30. marta.

Regulas 1. pantu un jaunā 3.a panta 5. 
punktu piemēro no dienas, kurā saskaņā ar 
nolīgumu, ko Savienība un Apvienotā 
Karaliste noslēgušas atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienību 50. pantam, Savienības 
tiesību akti pārstāj būt piemērojami 
Apvienotajā Karalistē vai – ja šāds 
nolīgums nav noslēgts – no 2019. gada 
30. marta.

(Komisijas priekšlikumā pantu numerācija nav pareiza. Kļūdas dēļ divi panti ir numurēti ar 
4.)


