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GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula ar 
ko nosaka normas un vispārīgos principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kas attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru piemērošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes regula ar 
ko nosaka normas un vispārīgos principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kas attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru piemērošanu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
291. pantu

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pārbaudes procedūra jāpiemēro 
vienīgi vispārējiem pasākumiem, kas 
paredzēti pamataktu īstenošanai, un 
īpašiem pasākumiem, kuriem ir potenciāli 
svarīga ietekme. Minētajā procedūrā
dalībvalstu kontrole jāparedz tādā veidā, 
lai pasākumus nevarētu pieņemt, ja tie 
neatbilst komitejas atzinumam, izņemot
ļoti īpašos apstākļos, kad, neraugoties uz 
negatīvu atzinumu, Komisijai jāvar
pieņemt un piemērot pasākumus ierobežotā 
laikposmā. Ja komiteja nav sniegusi 
atzinumu, Komisijai jābūt iespējai 
pārskatīt pasākumu projektu, ņemot vērā 
komitejā pausto viedokli.

(9) Ar pārbaudes procedūru būtu jāparedz 
kontroles metode, kas ļautu dalībvalstīm 
nodrošināt, ka pasākumus nevar pieņemt, 
ja tie neatbilst komitejas atzinumam vai ja 
attiecīgā komiteja neiesniedz atzinumu.
Tomēr Komisijai ļoti īpašos apstākļos, kas 
noteikti pamataktā, būtu jāspēj pieņemt un 
piemērot pasākumus ierobežotā laikposmā, 
kurā tai būtu jāiesniedz pasākumi par 
dalībvalstu īstenojamu kontroli. Komisijai 
jābūt iespējai pārskatīt pasākumu projektu, 
ņemot vērā komitejā pausto viedokli.
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Pamatojums

Lēmums par to, vai izmantot konsultāciju vai pārbaudes procedūru būtu jāatstāj likumdevēja 
ziņā, pieņemot pamataktu. Ja atzinums nav iesniegts vai arī atzinums ir negatīvs, vienīgi 
Komisijai būtu jānosaka pilnvaras ierobežotā laikposmā piemērot pasākumus, piešķirot tai 
laiku pārveidot sākotnējo priekšlikumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Visos pārējos gadījumos un tad, kad 
tā uzskatāma par visatbilstošāko, 
jāpiemēro konsultēšanās procedūra.

(10) Gadījumos, kad nevar piemērot citas 
procedūras, būtu jāpiemēro konsultāciju
procedūra.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas Parlaments un Padome var 
jebkurā laikā norādīt Komisijai, ka ar 
īstenošanas akta projektu pārsniegtas 
pamataktā paredzētās īstenošanas 
pilnvaras. Šādā gadījumā Komisijai būtu 
jāpārskata attiecīgais pasākuma projekts 
un jāinformē Eiropas Parlaments un 
Padome par plānoto rīcību un tās 
iemesliem.

Pamatojums

Tiesības veikt pārbaudi, kuras iepriekš bija paredzētas Komitoloģijas lēmuma 8. pantā, ir 
nepieciešamas, lai katra likumdevēja iestāde varētu norādīt Komisijai par to, ka likumdevēja 
iestāde uzskata, ka īstenošanas akta projekts pārsniedz pamataktā paredzētās īstenošanas 
pilnvaras.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk „pamatakts”) 
noteikts, ka Komisijas veikto juridiski 
saistošo īstenošanas aktu pieņemšanu 
kontrolē dalībvalstis.

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk „pamatakts”) 
norādīts, ka vajadzīgi vienādi īstenošanas 
nosacījumi, un noteikts, ka Komisijas 
veikto īstenošanas aktu pieņemšanu
kontrolē dalībvalstis.

Pamatojums

Vajadzētu skaidri noradīt, ka atbilstoši LESD 291. pantam Eiropas Parlamentam un Padomei 
ir jānosaka situācijas, kurās ir nepieciešami vienādi nosacījumi, lai īstenotu atbilstoši 
parastajai likumdošanas procedūrai pieņemtos aktus, un kurās īstenošanas pilnvaras attiecīgi 
jāpiešķir Komisijai, kā arī jālemj par to, kādi dalībvalstu kontroles mehānismi attiecas uz šo 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamataktā var būt paredzēts, ka
atbilstoši konkrētajiem īstenošanas
pasākumiem piemēro pārbaudes vai 
konsultēšanās procedūru.

1. Pamataktā var būt paredzēts, ka ņemot 
vērā konkrēto īstenošanas pasākumu 
raksturu vai ietekmi, piemēro konsultāciju 
procedūru vai pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pasākumu projekts neatbilst komitejas 
atzinumam, Komisija šos pasākumus 
nepieņem. Priekšsēdētājs var iesniegt šo 
pasākumu projektu turpmākai apspriešanai 
komitejā vai iesniegt pasākumu projekta 

3. Ja pasākumu projekts neatbilst komitejas 
atzinumam vai ja komiteja nav iesniegusi 
atzinumu, Komisija šos pasākumus 
nepieņem. Priekšsēdētājs var iesniegt šo 
pasākumu projektu turpmākai apspriešanai 
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grozītu versiju. komitejā vai iesniegt pasākumu projekta 
grozītu versiju.

Pamatojums

Negatīvam atzinumam vai atzinuma neiesniegšanai vispār ir vienādas konsekvences, un tam 
vajadzētu būt par iemeslu turpmākai apspriešanai komitejā pirms pasākumi beigu beigās tiek 
noteikti.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja atzinums netiek sniegts, Komisija 
pasākumu projektu var pieņemt. Ja 
Komisija pasākumu projektu nepieņem, 
priekšsēdētājs var iesniegt komitejai 
pasākumu projekta grozītu versiju.

svītrots

Pamatojums

Saistīts ar 5. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Priekšsēdētājs nekavējoties iesniedz 
attiecīgajai komitejai 2. punktā minētos 
pasākumus nolūkā saņemt atzinumu 
atbilstoši pamataktā paredzētajai 
procedūrai.

3. Priekšsēdētājs nekavējoties iesniedz 
attiecīgajai komitejai 2. punktā minētos 
pasākumus nolūkā saņemt atzinumu viena 
mēneša laikā atbilstoši pamataktā 
paredzētajai procedūrai.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Iebildumi pret īstenošanas pasākumu 

projektu
Eiropas Parlaments un Padome var 
jebkurā laikā darīt zināmu Komisijai savu 
uzskatu, ka ar īstenošanas akta projektu 
tiek pārsniegtas pamataktā paredzētās 
īstenošanas pilnvaras.
Ņemot vērā iebildumu iemeslus un jau 
aizsāktās procedūras termiņu, Komisija 
var iesniegt komitejai jaunu pasākumu 
projektu vai iesniegt priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
pamatojoties uz Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību.

Pamatojums

Vajadzētu saglabāt EP pašreizējās kontroles tiesības. 

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) protokolu kopsavilkumus un to iestāžu 
un organizāciju sarakstus, kuru darbinieki 
ir personas, ko norīkojušas dalībvalstis to 
pārstāvēšanai,

(b) protokolus un to iestāžu un 
organizāciju sarakstus, kuru darbinieki ir 
personas, ko norīkojušas dalībvalstis to 
pārstāvēšanai,
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai.

2. Eiropas Parlamentam, Padomei un 
dalībvalstīm ir vienlīdzīga piekļuve 
1. punktā minētajai informācijai. Tie 
saņem visu 1. punktā minēto informāciju 
tādā pašā laika periodā un ievērojot tādus 
pašus noteikumus, kā tas ir attiecībā uz 
komitejām.

Pamatojums

Tiek precizēta informācijas nodošanas kārtība atbilstoši 2008. gada 3. jūnija Iestāžu 
nolīgumam.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pamataktos, kas pieņemti pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, ir paredzēta 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošana saskaņā ar Lēmumu 
1999/468/EK, piemēro šādus noteikumus:

1. Kamēr pamataktos, kuri ir pieņemti 
pirms šīs regulas stāšanās spēkā un kuros
ir paredzēta Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošana saskaņā ar 
Lēmumu 1999/468/EK, nav veikti 
pielāgojumi, piemēro šādus noteikumus:

(a) atsauces uz 3. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 4. pantu;

(a) ja pamataktā ir atsauce uz
Lēmuma 1999/468/EK 3. pantu, piemēro 
šīs regulas 4. pantā minēto konsultāciju 
procedūru;

(b) atsauces uz 4. un 5. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 5. pantu;

(b) ja pamataktā ir atsauce uz 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 5. pantu, 
piemēro šīs regulas 5. pantā minēto 
pārbaudes procedūru;

(c) atsauces uz 6. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 6. pantu;

(c) ja pamataktā ir atsauce uz 
Lēmuma 1999/468/EK 6. pantu, piemēro 
šīs regulas 6. pantu;

(d) atsauces uz 7. un 8. pantu (d) ja pamataktā ir atsauce uz 
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Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 7. un 8. pantu, 
piemēro šīs regulas 8. pantu.

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka priekšlikuma 10. pantā paredzētie pārejas noteikumi ir tikai tehnisks 
risinājums, kas neskar tiesību kopuma nepieciešamo pielāgošanu katrā gadījumā atsevišķi.
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