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PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tekstilmateriālu 
nosaukumiem (pārstrādāta)
(COM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0870),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0024/2008),

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 80.a pantu un 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz 
iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju, priekšlikumā ir 
iekļauta vienkārši esošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1, ir grozīts ar Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Lēmumu 2006/512/EK2. Ar grozītā Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantu ievieš jaunu regulatīvo 
kontroles procedūru vispārējiem īstenošanas pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus 
elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar koplēmumu, tostarp svītrot dažus šādus 
elementus vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus. 

Pēc spēkā esošo tiesību aktu un notiekošo procedūru izpētes3 Eiropas Komisija cita starpā 
iesniedza šo pārstrādāto priekšlikumu, kas ir pārveidots kodifikācijas gaitā ar mērķi iekļaut 
grozījumus, kas nepieciešami saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 12. decembra lēmumu par vadošo komiteju šīs 
komitoloģijas pielāgošanas izpildē iecēla Juridisko komiteju, bet specializētajām komitejām 
uzdeva sniegt par to atzinumus. Komiteju priekšsēdētāju konference 2008. gada 15. janvārī 
vienojās par Juridiskās komitejas un citu iesaistīto komiteju sadarbības kārtību.

Ievērojot to, ka ir pabeigta ierosinātā pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai, un pēc 
apspriešanās ar nozares komiteju, kura ir atbildīga par šo lietu, referents neiesaka citus 
grozījumus, izņemot juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteiktos tehniskos 
pielāgojumus.

                                               
1 OV C 203, 17.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.
3 COM(2007)0740.
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PIELIKUMS. JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS 
RAKSTISKS ATZINUMS

Briselē, 2008. gada 11. februārī

ATZINUMS

ADRESĀTI: EIROPAS PARLAMENTS
PADOME
KOMISIJA

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tekstilmateriālu 
nosaukumiem
COM(2007)870 galīgā redakcija (11.01.2008.) – 2008/0005(COD)

Ņemot vērā 2001. gada 28. decembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu, īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido 
attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, sapulcējās 
2008. gada 22. janvārī, lai cita starpā izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Sanāksmes gaitā1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru 
pārstrādāta Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/74/EK par tekstilmateriālu 
nosaukumiem, konsultatīvā darba grupa vienojās, ka 19. pantā izmantotais formulējums („Šī 
direktīva stājas spēkā 2008. gada 3. februārī ”) jāaizstāj ar standarta formulējumu, ko parasti 
izmanto kodifikācijas priekšlikumos — „Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Rezultātā priekšlikuma izskatīšana ļāva konsultatīvajai darba grupai bez domstarpībām 
secināt, ka priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu, kā tikai tie, kuri ir skaidri norādīti. Darba 
grupa attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta neizmainīto normu kodifikāciju ar šiem būtiskajiem 
grozījumiem secināja arī, ka šajā priekšlikumā ir iekļauta vienkārši spēkā esošā teksta 
kodifikācija, nemainot tā būtību.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
juriskonsults juriskonsults ģenerāldirektora v. i.

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikums angļu, franču un vācu valodā, un tā strādāja ar angļu tekstu, 
kas bija apspriežamā teksta oriģinālvaloda.
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