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ĪSS PAMATOJUMS 

Transporta un tūrisma komiteja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo tas ir nozīmīgs solis 

virzībā uz visaptverošu ES tiesību aktu pielāgošanu deleģēto un īstenošanas aktu režīmam, kā 

tas pirms gandrīz astoņiem gadiem noteikts Lisabonas līgumā. 

Šā priekšlikuma mērķis ir pielāgot noteikumus par regulatīvās kontroles procedūru (RPS), 

kuri ietverti 168 tiesību aktos, tostarp 34 tiesību pamataktos, kas saistīti ar mobilitāti un 

transporta politiku. 

Daudzās normatīvajās jomās, piemēram, transportā, jautājumi, kas sākotnēji šķiet drīzāk 

tehniski, var būt saistīti ar politisku izvēli, kas radīs nopietnas sekas. Tādēļ Parlamentam būtu 

jāizmanto pilnvaru deleģēšana Komisijai, lai nodrošinātu demokrātisku leģitimitāti visā ES 

likumdošanas procesā. 

Grozījumos ir risināti šādi jautājumi: 

• pilnvaru deleģēšana uz piecu gadu laikposmu ar automātisku pagarinājumu pēc tam, 

kad saņemts Komisijas ziņojums, kas tai jāsagatavo deviņus mēnešus pirms piecu 

gadu laikposma beigām; 

• pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, papildinot Padomes Direktīvu 97/70 un Regulu 

(EK) Nr. 725/2004; 

• pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, grozot Direktīvu 2009/18/EK, Direktīvu 

2009/59/EK, Direktīvu 2001/96/EK, Direktīvu 2009/18/EK, lai izslēgtu no šo 

direktīvu darbības jomas jebkādus grozījumus starptautiskajos instrumentos, ja pastāv 

acīmredzams kuģošanas drošības standartu pazemināšanas risks. 

 

GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt vērā 

šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – VII daļa – 60. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

 Regula (EK) Nr. 437/2003 

5. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai noteiktu 

citus precizitātes standartus.”; 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai papildinātu 

šo regulu, nosakot citus precizitātes 
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standartus. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 102. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Regula (EEK) Nr. 3922/91 

11.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. 11. panta 1. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 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.  3 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 103. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 95/50/EK 

9.aa pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 9.a pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. 9. pantā minēto pilnvaru 

deleģēšanu Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 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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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai Direktīvu 97/70/EK pielāgotu 

starptautisko tiesību attīstībai, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā 

grozīt minēto direktīvu, lai piemērotu 

Torremolinas protokola turpmākus 

grozījumus. 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. 

Lai Direktīvu 97/70/EK pielāgotu 

starptautisko tiesību attīstībai, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā 

grozīt minēto direktīvu, lai piemērotu 

Torremolinas protokola turpmākus 

grozījumus un lai pieņemtu noteikumus to 

Torremolinas protokola pielikuma 

noteikumu saskaņotai interpretācijai, kuri 

ir atsevišķu līgumslēdzēju pušu 

administrāciju pārziņā. 

 Lai nodrošinātu Savienības standartu 

aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs 

direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības 

jomas izslēgtu jebkuru grozījumu 

Torremolinas protokolā, ja, pamatojoties 

uz Komisijas veiktu novērtējumu, 

konstatēts nepārprotams risks, ka šāds 

starptautiskā tiesību akta grozījums 

pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu 

izraisītā piesārņojuma novēršanas vai 

sadzīves un darba apstākļu aizsardzības 

uz kuģiem standartu, kas noteikts 

Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu 

nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem. 

 Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 

lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
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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. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu vienotus apstākļus 

Direktīvas 97/70/EK īstenošanai, būtu 

jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, 

lai pieņemtu noteikumus to Torremolinas 

protokola pielikuma noteikumu 

saskaņotai interpretācijai, kuri ir 

atsevišķu līgumslēdzēju pušu pārziņā, 

ciktāl ir vajadzīgs, lai nodrošinātu to 

saskanīgu ieviešanu Savienībā. Minētās 

pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 182/2011. 

svītrots 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 1. punkts 

Direktīva 97/70/EK 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 

paredzēt to Torremolinas protokola 

pielikuma noteikumu saskaņotu 

interpretāciju, kuri ir atsevišķu 

līgumslēdzēju pušu pārziņā, ciktāl ir 

vajadzīgs, lai nodrošinātu to saskanīgu 

ieviešanu Savienībā. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu 

attiecībā uz Direktīvas 97/70/EK 

papildināšanu, lai paredzētu to 

Torremolinas protokola pielikuma 

noteikumu saskaņotu interpretāciju, kuri ir 

atsevišķu līgumslēdzēju pušu 
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2. punktā minēto procedūru.”; administrāciju pārziņā. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 1. punkts 

Direktīva 97/70/EK 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002* 

5. pantu šo direktīvu var neattiecināt uz 

grozījumiem starptautiskajā tiesību aktā, 

kas minēts 2. panta 4. punktā. 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

8.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

groza šo direktīvu, lai no tās darbības 

jomas izslēgtu jebkuru 2. panta 4. punktā 

minētā starptautiskā tiesību akta 

grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas 

veiktu novērtējumu, konstatēts 

nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā 
tiesību akta grozījums pazeminātu 

kuģošanas drošības, kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un 

darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem 

standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu 

tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar 

minētajiem tiesību aktiem. 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 97/70/EK 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 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 
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mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 97/70/EK 

8.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 esošus 

deleģētos aktus. 

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 esošus deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 97/70/EK 

8.a pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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. 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
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I pielikums – XI daļa – 105. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai nodrošinātu Savienības standartu 

aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs 

direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības 

jomas izslēgtu jebkuru grozījumu 

konvencijā Marpol 73/78, ja, pamatojoties 

uz Komisijas veiktu novērtējumu, 

konstatēts nepārprotams risks, ka šāds 

starptautiskā tiesību akta grozījums 

pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu 

izraisītā piesārņojuma novēršanas vai 

sadzīves un darba apstākļu aizsardzības 

uz kuģiem standartu, kas noteikts 

Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu 

nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem. 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 105. punkts – 3. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2000/59/EK 

13.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 15. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 15. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  13 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 105. punkts – 3. daļa – 3. punkts 
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Direktīva 2009/59/EK 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002* 

5. pantu šo direktīvu var neattiecināt uz 

grozījumiem starptautiskajos tiesību aktos, 

kas minēti 2. pantā. 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

13.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem groza šo direktīvu, lai no tās 

darbības jomas izslēgtu jebkuru 2. pantā 

minētā starptautiskā tiesību akta 

grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas 

veiktu novērtējumu, konstatēts 

nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā 

tiesību akta grozījums pazeminātu 

kuģošanas drošības, kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un 

darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem 

standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu 
tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar 

minētajiem tiesību aktiem. 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai nodrošinātu Savienības standartu 

aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs 

direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības 

jomas izslēgtu jebkuru šīs direktīvas 

3. pantā minēto starptautisko tiesību aktu 

grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas 

veiktu novērtējumu, konstatēts 

nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā 

tiesību akta grozījums pazeminātu 

kuģošanas drošības, kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un 

darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem 

standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu 

tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar 

minētajiem tiesību aktiem. 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2001/96/EK 

15. pants – zemsvītras piezīme 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. svītrots 

Pamatojums 

Nepareiza atsauce. 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2001/96/EK 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. 

pantu šo direktīvu var neattiecināt uz 

grozījumiem starptautiskajos tiesību aktos, 

kas minēti 3. pantā. 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

15.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem groza šo direktīvu, lai no tās 

darbības jomas izslēgtu jebkuru 3. pantā 

minētā starptautiskā tiesību akta 

grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas 

veiktu novērtējumu, konstatēts 

nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā 

tiesību akta grozījums pazeminātu 

kuģošanas drošības, kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un 

darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem 

standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu 
tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar 

minētajiem tiesību aktiem. 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 3. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2001/96/EK 

15.a pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 15. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 15. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  18 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 107. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2002/59/EK 

27.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 27. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 27. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  19 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 108. punkts – 2. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 2099/2002 

7.a pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 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.  20 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 109. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2003/25/EK 

10.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  21 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 110. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2003/59/EK 

11.a pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 11. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  22 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 111. punkts – 3. daļa – 4. punkts 

Regula (EK) Nr. 782/2003 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 

1. punktā un 8. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 

1. punktā un 8. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 

laikposmu no [šīs kopotās regulas spēkā 

stāšanās datums]. 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.  23 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 112. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2004/52/EK 

4.a pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2., 

4. un 5. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2., 4 un 

5. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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.  24 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 113. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2004/54/EK 

16.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 16. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 16. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  25 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai Regulu (EK) Nr. 725/2004 pielāgotu Lai Regulu (EK) Nr. 725/2004 pielāgotu 
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starptautisko tiesību attīstībai, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu 

minēto regulu nolūkā tajā iekļaut konkrētu 

starptautisko tiesību aktu grozījumus. 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. 

starptautisko tiesību attīstībai, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu 

minēto regulu nolūkā tajā iekļaut konkrētu 

starptautisko tiesību aktu grozījumus un lai 

noteiktu saskaņotas procedūras, kā 

piemērot ISPS kodeksa obligātos 

noteikumus, nepaplašinot šās regulas 

darbības jomu. 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. 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu vienotus apstākļus 

Regulas (EK) Nr. 725/2004 īstenošanai, 

būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas 

pilnvaras, lai noteiktu harmonizētas 

procedūras, kā piemērot ISPS Kodeksa 

obligātos noteikumus, nepaplašinot šās 

regulas darbības jomu. Minētās pilnvaras 

būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

182/2011. 

svītrots 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 3. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 725/2004 

10. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija nosaka harmonizētas 

procedūras, kā piemērot ISPS Kodeksa 

obligātos noteikumus, nepaplašinot šās 

regulas darbības jomu. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

11. panta 2. punktā minēto procedūru.”; 

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu 

attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 725/2004 

papildināšanu, lai noteiktu harmonizētas 

procedūras, kā piemērot ISPS Kodeksa 

obligātos noteikumus, nepaplašinot šīs 

regulas darbības jomu.”; 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 725/2004 

10.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 

2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 

2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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.  29 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 115. punkts – 2. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 785/2004 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 

5. punktā un 7. panta 2. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 

5. punktā un 7. panta 2. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 
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spēkā stāšanās datums]. spēkā stāšanās datums]. 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.  30 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 116. punkts – 2. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 789/2004 

9.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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.  31 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 117. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 868/2004 

14.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 

3. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 

3. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par 
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datums]. 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.  32 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 118. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2005/44/EK 

10.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  33 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 119. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2005/65/EK 

14.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
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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.  34 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 120. punkts – 2. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 2111/2005 

14.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 

2. punktā un 8. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 

2. punktā un 8. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 

laikposmu no [šīs kopotās regulas spēkā 

stāšanās datums]. 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.  35 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 121. punkts – 3. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2006/126/EK 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 1. panta 

2. un 3. punktā, 3. panta 2. punktā un 

8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai 

piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 1. panta 

2. un 3. punktā, 3. panta 2. punktā un 

8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai 

piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs 

kopotās regulas spēkā stāšanās datums]. 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
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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.  36 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 122. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 336/2006 

11.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 

2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 11. panta 

2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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.  37 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 6. punkts 

Direktīva 2007/59/EK 

31.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

4. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 

3. punktā, 25. panta 5. punktā, 31. panta 

1. punktā un 34. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

4. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 

3. punktā, 25. panta 5. punktā, 31. panta 

1. punktā un 34. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 

laikposmu no [šīs kopotās regulas spēkā 

stāšanās datums]. Komisija sagatavo 
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datums]. 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.  38 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 124. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1371/2007 

34.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 33. pantā un 

34. pantā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 33. pantā un 

34. pantā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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.  39 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 125. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2008/68/EK 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par 

pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
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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.  40 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 126. punkts – 3. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2008/96/EK 

12.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 

1.a punktā un 12. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 

1.a punktā un 12. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 

laikposmu no [šīs kopotās regulas spēkā 

stāšanās datums]. 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.  41 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 127. punkts – 3. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 300/2008 

18.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. un 4. punktā un 11. panta 2. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. un 4. punktā un 11. panta 2. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
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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.  42 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 128. punkts – 3. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2009/15/EK 

5.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 7. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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. 43 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai nodrošinātu Savienības standartu 

aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs 

direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības 

jomas izslēgtu jebkuru grozījumu SJO 

Jūras negadījumu un starpgadījumu 

izmeklēšanas kodeksā, ja, pamatojoties uz 

Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts 

nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā 
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tiesību akta grozījums pazeminātu 

kuģošanas drošības, kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un 

darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem 

standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu 

tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar 

minētajiem tiesību aktiem. 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2009/18/EK 

18.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 4. 

punktā un 20. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 

4. punktā un 20. pantā minētos deleģētos 

aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 

laikposmu no [šīs kopotās regulas spēkā 

stāšanās datums]. 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.  45 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 3. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2009/18/EK 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 

2099/2002 5. pantu no šīs direktīvas 

darbības jomas var izslēgt grozījumus SJO 

Jūras negadījumu un starpgadījumu 

izmeklēšanas kodeksā. 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

18.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem groza šo direktīvu, lai no tās 

darbības jomas izslēgtu jebkuru grozījumu 

SJO Jūras negadījumu un starpgadījumu 

izmeklēšanas kodeksā, ja, pamatojoties uz 

Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts 

nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā 

tiesību akta grozījums pazeminātu 
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kuģošanas drošības, kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un 

darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem 

standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu 

tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar 

minētajiem tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 130. punkts – 2. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2009/33/EK 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 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.  47 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 131. punkts – 3. daļa – 4. punkts 

Regula (EK) Nr. 391/2009 

14.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 

1. punktā un 14. panta 1. un 2. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 

1. punktā un 14. panta 1. un 2. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
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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.  48 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 132. punkts – 3. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 392/2009 

9.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 

1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 

[šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 

1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 

no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās 

datums]. 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.  49 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 133. punkts – 3. daļa – 6. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

24.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 

2. punktā un 8. panta 9. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 

2. punktā un 8. panta 9. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 

vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 

gadu laikposma beigām. Pilnvaru 

deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
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tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 

Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 

pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 

mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 134. punkts – 3. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

14.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. un 4. punktā un 5. panta 4. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. un 4. punktā un 5. panta 4. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no [šīs kopotās 

regulas spēkā stāšanās datums]. 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.  51 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 6. punkts 

Regula (EK) Nr. 1073/2009 

25.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. punktā, 5. panta 3. un 5. punktā, 6. panta 

4. punktā, 7. panta 2. punktā, 12. panta 

5. punktā un 28. panta 3. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 

2. punktā, 5. panta 3. un 5. punktā, 6. panta 

4. punktā, 7. panta 2. punktā, 12. panta 

5. punktā un 28. panta 3. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no [šīs kopotās regulas 

spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 

vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
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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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