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ĪSS PAMATOJUMS

I- Komisijas priekšlikums

Komisija uzņēmās kodificēt Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2018/93 par to, 
kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un 
zvejas intensitāti. Jaunajai regulai būs jāaizstāj dažādi tajā iekļautie tiesību akti (šā regulas 
priekšlikuma VI pielikums).

Pa šo laiku Padomes lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību1 grozīja ar Padomes lēmumu 2006/512/EK2, ar ko ievieš 
regulatīvu kontroles procedūru (turpmāk „RKP”).

Lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. jūlija kopīgo 
deklarāciju3 par Lēmumu 2006/512/EK šo jauno procedūru varētu piemērot jau spēkā 
esošajiem tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru, tie ir 
jāpielāgo saskaņā ar piemērojamām procedūrām.

Tāpēc Regulas (EEK) Nr. 2018/93 kodificētā versija ir jāpārstrādā, lai iekļautu grozījumus, 
kas nepieciešami tās pielāgošanai jaunajai RKP.

II- Vispārējais konteksts

RKP piemērošanas noteikumi ir noteikti grozītā Lēmuma 1999/468/EEK jaunajā 5.a pantā —
tiesību pamatakts ir jāpieņem atbilstīgi koplēmuma procedūrai, un tam ir jāpilnvaro Komisija 
pieņemt „vispārējus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šā akta elementus, tostarp 
svītrot dažus šādus elementus vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus 
elementus„(turpmāk „kvazinormatīvi pasākumi”).

2006. gada jūlija kopīgajā deklarācijā EP, Padome un Komisija vienojās par to pamata tiesību 
aktu sarakstu, kuri steidzami ir jāpieņem ar RKP (prioritāra pielāgošana). 

2007. gada 23. novembrī Komisija pieņēma paziņojumu par vispārēju pielāgošanu RKP 
(COM(2007)740 galīgā redakcija), kurā ir noteikti ar koplēmuma procedūru pieņemti 225 
tiesību akti, kas arī ir jāpielāgo, un tie ir uzskaitīti trijos sarakstos: 1. saraksts („kopējais 
saraksts") — 156 tiesību akti, kurus jaunajai regulatīvajai kontroles procedūrai jāpielāgo ar 
„omnibusa” regulām4; 2. saraksts („to tiesību aktu saraksts, kas tiek kodificēti”) — 23 tiesību 
akti, kurus pielāgos, izdarot grozījumus tiesību aktā vai pārstrādājot kodificēto priekšlikumu, 
ņemot vērā to, cik tālu ir veikts kodifikācijas process; 3. saraksts („citu aktu saraksts, kurus 
nepieciešams pielāgot”) — to pielāgošana vai nu tiks veikta, būtiski grozot pamataktu un 
tādējādi pārsniedzot vienīgi komitoloģijas aspektus, vai arī tiks atzīta par nevajadzīgu tā 
atcelšanas dēļ.
                                               
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
2 Lēmums stājās spēkā 2006. gada 23. jūlijā (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
3 OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.
4 Skatīt dokumentus (COM(2007)0741, COM (2007)0824 un COM(2007)0822, kurus bieži dēvē par 1., 2. un 3.
„omnibusu”.
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III- Atzinuma sagatavotāja piezīmes

Šis Komisijas priekšlikums ir iekļauts minētajā 2. sarakstā un attiecībā uz to izmanto 
pārstrādāšanu1.

2007. gada 12. decembrī Priekšsēdētāju konference nolēma Juridisko komiteju iecelt par 
atbildīgo komiteju pastāvošo tiesību aktu pielāgošanai jaunajai komitoloģijas procedūrai, un 
atzinumu sniegs vairākas specializētas komitejas.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās 
grupas2 2008. gada 25. janvāra atzinumu šis priekšlikums neizraisa nekādus būtiskus 
grozījumus, izņemot tos, kuri priekšlikumā ir skaidri norādīti; turklāt minētajā atzinumā ir 
norādīts, ka attiecībā uz iepriekšējo aktu neizmainītajām normām, kas ir būtiski grozītas, 
Komisija ir veikusi vienkāršu kodifikāciju, neradot būtiskas izmaiņas.

Konsultatīvā grupa atzinumā arī norādīja, ka ir nepieciešami daži tehniski pielāgojumi, lai 
nodrošinātu priekšlikuma atbilstību kodifikācijas noteikumiem. Atzinuma sagatavotājs turklāt 
uzskata, ka būtu vēlams veikt šos tehniskos pielāgojumus. Tomēr lēmums par šo jautājumu ir 
jāpieņem Juridiskajai komitejai.

Attiecībā uz būtiskajiem grozījumiem (sk. 2. un 6. pantu, kā arī 1., 4. un 5. apsvērumu) 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tajos ir piedāvāta tikai pilna un precīza pielāgošana jaunajai 
RKP.

Jaunā procedūra atbilst EP sen paustam aicinājumam nostiprināt tā kontroles tiesības attiecībā 
uz koplēmuma procedūras rezultātā pieņemto tiesību aktu īstenošanu. EP varēs neatbalstīt 
paredzētos „kvazinormatīvos” pasākumus3, kas paredzēti, ievērojot grozītā Lēmuma 
1999/468/EEK jaunā 5.a panta 3. un 4. punktā noteiktos termiņus un nosacījumus, ja tas 
uzskatīs, ka šie pasākumi pārsniedz pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras vai ka tie nav 
saderīgi ar pamatakta mērķi vai saturu, vai arī tie neatbilst subsidiaritātes vai 
proporcionalitātes principam.

******

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ierosināt 
Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

                                               
1 Jaunu tiesību aktu pieņemšana, kas vienā tekstā iekļauj gan būtiskus grozījumus, ko izdara iepriekšējā tiesību 
aktā, gan neizmainītas attiecīgā tiesību akta normas.
2 Izveidota ar iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu tekstu strukturētāku pārstrādāšanu (OV 
C 77, 28.03.2002., 1. lpp.).
3 Īpaši sugu un zvejas statistikas zonu sarakstu pieņemšana un šo zvejas zonu aprakstīšana, kā arī zvejas darbību, 
zvejas rīku, kuģu izmēru un zvejas metožu pasākumi, kodi un definīcijas.
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