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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS 
Saskaņā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, 
kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras (RKP) izmantošana, pielāgo LESD 
290. pantam (COM(2013)451), un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko vairākus tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles 
procedūras (RKP) izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam 
(COM(2013)452), pašreizējais priekšlikums attiecas uz atlikušo pamataktu, kuri atsaucas uz 
RKP, pielāgošanu. 

Lai analizētu, vai RKP pasākumi atbilst LESD kritērijiem, Komisija ir rūpīgi izpētījusi visus 
leģislatīvos aktus, kuri joprojām atsaucas uz RKP. Analīze parādīja, ka uz dažiem 
pasākumiem neattiecas LESD 290. panta darbības joma. Gadījumā, ja šie pasākumi atbilst 
LESD 291. panta kritērijiem, tiek ierosināts pilnvarot Komisiju pieņemt īstenošanas aktus. 
Dažos gadījumos, kuros Komisijai piešķirtās pilnvaras neatbilst Līgumam, tiek ierosināts 
attiecīgos noteikumus svītrot. 

2. PIELĀGOŠANAS METODE 
Šajā priekšlikumā izmantotā pieeja ir līdzīga pieejai, kas izmantota iepriekšējos priekšlikumos 
(COM(2013)451 un COM(2013)452). Attiecīgi šajā pamata regulā ir paredzēts, ka gadījumā, 
ja I pielikumā uzskaitītajos tiesību aktos ir paredzēts izmantot Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmuma 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību1 ("Komitoloģijas lēmums"), 5.a pantā minēto procedūru, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus. Gadījumā, ja II pielikumā uzskaitītajos tiesību aktos ir paredzēts 
izmantot Komitoloģijas lēmuma 5.a pantā minēto procedūru, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus.  

Ja noteikums ietver pilnvarojumu sarakstu, kuri, ņemot vērā LESD 290. un 291. panta 
kritērijus, ir dažāda veida (daži pilnvarojumi attiecas uz deleģētām kompetencēm, citi – uz 
īstenošanas kompetencēm), ir ierosināts pilnvarojumu dalīt. 

I pielikumā uzskaitīto pasākumu gadījumā priekšlikumā steidzamības procedūra saskaņā ar 
Komitoloģijas lēmuma 5.a panta 6. punktu tiek pielāgota deleģēto aktu steidzamības 
procedūrai (priekšlikuma 3. pants). 

II pielikumā uzskaitīto pasākumu gadījumā priekšlikumā steidzamības procedūra saskaņā ar 
Komitoloģijas lēmuma 5.a panta 6. punktu tiek pielāgota nekavējoties piemērojamu 
īstenošanas aktu procedūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/20112 ("Komiteju procedūras 
regula") 8. pantu (priekšlikuma 4. panta 2. punkts). 

Pielāgošana deleģēto aktu režīmam un īstenošanas aktu režīmam neietekmēs vēl nepabeigtās 
procedūras, par kurām komiteja jau ir sniegusi atzinumu saskaņā ar Komitoloģijas lēmumu. 

Deleģēto aktu režīmam pielāgotie pamatakti ir uzskaitīti priekšlikuma I pielikumā. 
Īstenošanas aktu režīmam pielāgotie pamatakti ir uzskaitīti priekšlikuma II pielikumā. III 
pielikumā ir ietverti grozījumi pamataktos, kuru noteikumi ir svītroti. Saraksti ir sakārtoti, 
ņemot vērā politikas jomas un tiesību aktu pieņemšanas hronoloģisko secību. 

                                                 
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.  
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 

normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu, OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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3. PAMATAKTU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS ATSEVIŠĶA 
PĀRSKATĪŠANA 

Turpmāk uzskaitītie akti, kuri atsaucas uz regulatīvo kontroles procedūru un attiecībā uz 
kuriem paredzēta atsevišķa būtiska pārskatīšana, nav iekļauti šajā priekšlikumā un divos 
iepriekšējos pielāgošanas priekšlikumos. To pielāgošana tiks ietverta šajās plānotajās 
pārskatīšanās. 

Joma Tiesību akts 

AGRI  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 

ESTAT  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) 
Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību 
ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 
1172/95 atcelšanu 

ESTAT  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) 
Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās 
preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 3330/91 atcelšanu 

ESTAT 
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regula 

(EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku 

HOME 
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) 

Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu 

MARKT  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra 
Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā 
tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK 
un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK 

OLAF  Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par 
dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un 
Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības 
tiesību aktu pareizu piemērošanu 

SANCO  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula 
(EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu 
atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un 
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EK 

SANCO  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra 
Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
veterinārajām zālēm 
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2013/0365 (COD) 

Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, 

ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras 
izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
53. panta 1. punktu, 62. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 168. panta 4. punkta a) un 
b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu, 338. panta 
1. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu4, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

tā kā: 

(1) Lisabonas līgumā ir nošķirtas Komisijai deleģētās pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt 
vienādus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai 
(īstenošanas aktus). 

(2) Pasākumi, uz kuriem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. panta 1. punktu attiecināma pilnvaru deleģēšana, principā atbilst tiem 
pasākumiem, kuriem piemēro regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta 5.a pantā 
Padomes Lēmumā 1999/468/EK5.  

(3) Vairākus jau spēkā esošus tiesību aktus, kuros ir paredzēta regulatīvās kontroles 
procedūras izmantošana un kuri atbilst LESD 290. panta 1. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, ir jāpielāgo LESD 290. pantam. 

(4) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, sagatavojot deleģētos aktus, kas balstīti uz tiesību aktiem, 
kuri pielāgoti ar šo regulu, atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. 

(5) Vairākus jau spēkā esošus tiesību aktus, kuros ir paredzēta regulatīvās kontroles 
procedūras izmantošana un kuri atbilst LESD 291. panta 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, ir jāpielāgo LESD 291. pantam. 

                                                 
3 OV C […], […], […] lpp. 
4 OV C […], […], […] lpp. 
5 Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību, OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.  
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(6) Ja Komisijai tiek piešķirtas īstenošanas pilnvaras, šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20116. 

(7) Ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, ir arī nepieciešams grozīt vairākus jau 
spēkā esošus tiesību aktus, kuros ir paredzēta regulatīvās kontroles procedūras 
izmantošana, svītrojot dažus pasākumus, uz kuriem attiecas šī procedūra. 

(8) Šai regulai nevajadzētu ietekmēt vēl nepabeigtās procedūras, par kurām pirms šīs 
regulas spēkā stāšanās komiteja jau ir sniegusi atzinumu saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantu. 

(9) Ar šo regulu izdarāmie pielāgojumi un grozījumi attiecas vienīgi uz procedūrām, tāpēc 
attiecībā uz direktīvām dalībvalstīm tie nav jātransponē, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants 
1. Ja šīs regulas I pielikumā uzskaitītajos noteikumos ir paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a panta 1. līdz 5. punktā minētās regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 2. pantu. 

2. Ja I pielikumā uzskaitītajos noteikumos ir paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
6. punktā minētās steidzamības procedūras izmantošana, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 3. pantā noteikto steidzamības procedūru. 

2. pants 
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.  

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.  

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus par to informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi.  

5. Pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir paziņojuši Komisijai, ka tiem nav iebildumu. Minēto laikposmu pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosinājuma var pagarināt par 2 mēnešiem. 

6. Ja šīs regulas I pielikumā uzskaitītajos noteikumos ir paredzēts, ka Lēmuma 1999/468/EK 
5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā noteiktais termiņš tiek saīsināts saskaņā ar minētā lēmuma 
5.a panta 5. punkta b) apakšpunktu, šā panta 5. punktā noteiktais termiņš ir viens mēnesis.  

                                                 
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 

normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu, OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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3. pants 
1. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, 
kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot deleģēto aktu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ tiek izmantota steidzamības procedūra. 

2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 
2. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, 
ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus. 

4. pants 
1. Ja II pielikumā uzskaitītajos noteikumos ir paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. 
līdz 5. punktā minētās regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantā noteikto pārbaudes 
procedūru. 

2. Ja II pielikumā uzskaitītajos noteikumos ir paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
6. punktā minētās steidzamības procedūras izmantošana, Komisija ir pilnvarota pieņemt 
nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 
saistībā ar 5. pantu. 

5. pants 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 66/2010, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1221/2009, Padomes Direktīvā 97/70/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1333/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1257/96 tiek izdarīti grozījumi, kā tas noteikts šīs regulas 
III pielikumā. 

6. pants 
Šī regula neietekmē vēl nepabeigtās procedūras, par kurām komiteja jau ir sniegusi atzinumu 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantu. 

7. pants 
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS  

Noteikumi tiesību aktos, kas atsaucas uz Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru un ir pielāgoti deleģēto aktu režīmam7. 

A. KOMUNIKĀCIJU TĪKLI, SATURS UN TEHNOLOĢIJAS 
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regula (EK) Nr. 733/2002 par 

.eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu 

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts** 

5. panta 1. punkts 

5. panta 2. punkts 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par 
universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) 

35. pants 

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) 

13.a panta 4. punkts 

B. KLIMATA POLITIKA 
4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par 

dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 
izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas 
jomā līdz 2020. gadam 

3. panta 6. punkts 

11. panta 3. punkts 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 

3.d panta 3. punkts 

3.f panta 9. punkts 

10. panta 4. punkts 

10.a panta 1. punkts 

10.a panta 7. punkts 

10.a panta 8. punkts 

10.a panta 13. punkts 

                                                 
7 Informatīvā nolūkā noteikumi, kas atsaucas uz saīsināto termiņu saskaņā ar 2. panta 6. punktu, šajā 

pielikumā ir apzīmēti ar *; noteikumi, kas atsaucas uz steidzamības procedūru saskaņā ar 3. pantu, šajā 
pielikumā ir apzīmēti ar **; un noteikumi, kas atsaucas uz steidzamības procedūru saskaņā ar 3. pantu 
un uz saīsināto termiņu saskaņā ar 2. panta 6. punktu, šajā pielikumā ir apzīmēti ar ***. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF
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11.a panta 9. punkts 

11.b panta 7. punkts 

14. panta 1. punkts 

15. panta piektā daļa 

19. panta 3. punkts 

22. pants 

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

24. panta 3. punkts 

24.a panta 1. punkts 

24.a panta 2. punkts 

25. panta 2. punkts 

25.a panta 1. punkts 

IV pielikuma A daļa 

C. ENERĢĒTIKA 
6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/92/EK par 

Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, 
kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāts) 

6. pants 

D. UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA 
7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par 

tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no 
vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") 
un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai 

5. panta 3. punkts 

8. pants 

14. panta 2. punkts 

14. panta 3. punkts 

8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par 
mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana) 

8. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

E. VIDE 

9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 66/2010 
par ES ekomarķējumu 

6. panta 7. punkts 

8. panta 2. punkts 

15. pants 
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10. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) 
Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita 
sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 
2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu 

17. panta 3. punkts 

48. panta 2. punkts 

F. STATISTIKA 
11. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 453/2008 

attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā 

2. panta 1. punkts 

3. panta 1. punkts 

7. panta 1. punkts 

7. panta 3. punkts 

12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 177/2008, 
ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 

3. panta 6. punkts 

5. panta 2. punkts 

6. panta 3. punkts attiecībā uz "pasākumu, kuri attiecas uz kopējiem kvalitātes 
standartiem," pieņemšanu saistībā ar 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz 
"kopēju kvalitātes standartu" pieņemšanu 

8. panta 3. punkts 

15. panta 1. punkts 

13. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 716/2007 
attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību 

5. panta 4. punkts 

6. panta 3. punkts attiecībā uz "kopēju kvalitātes standartu" pieņemšanu saistībā ar 
9. panta 2. punkta a) apakšpunktu 

9. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

9. panta 2. punkta c) apakšpunkts attiecībā uz "pienācīgu un kopēju kvalitātes 
standartu" noteikšanu 

14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Regula (EK) 
Nr. 1445/2007, ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par 
pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu 

7. panta 4. punkts attiecībā uz "kvalitātes kontroles pamatā esošo kopējo kritēriju" 
pieņemšanu saistībā ar 12. panta 3. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz "kvalitātes 
kritēriju" noteikšanu 

12. panta 3. punkts 

15. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Regula (EK) 
Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos 
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5. panta 2. punkts 

7. panta 3. punkts 

8. panta 2. punkts 

9. panta 4. punkts attiecībā uz "kvalitātes prasību un visu pasākumu, kas vajadzīgi, 
lai novērtētu vai uzlabotu kvalitāti," pieņemšanu 

10. panta 2. punkts 

13. pants 

16. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 184/2005 
par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu 
tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem 

4. panta 3. punkts attiecībā uz "kopējo kvalitātes standartu" pieņemšanu 

10. pants  

17. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 1177/2003 
par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) 

6. panta 2. punkts  

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz "to 
primāro mērķa mainīgo lielumu saraksta noteikšanu, kas jāiekļauj katrā jomā 
attiecībā uz šķērsgriezuma komponentu, un to mērķa mainīgo lielumu saraksta 
noteikšanu, kas iekļauti garengriezuma komponentā, ietverot mainīgo lielumu kodu 
specifikāciju" 

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu 

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta e) apakšpunktu 

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta f) apakšpunktu 

18. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 450/2003 
par darbaspēka izmaksu indeksu 

2. panta 4. punkts 

3. panta 2. punkts 

4. panta 1. punkts 

4. panta 2. punkts 

8. panta 1. punkts 

11. panta a) punkts 

11. panta b) punkts 

11. panta d) punkts 

11. panta e) punkts 

11. panta f) punkts attiecībā uz "atsevišķu pašreiz un iepriekš pārsūtīto datu kvalitātes 
kritēriju" pieņemšanu  

11. panta i) punkts 

Pielikuma 3. punkts 
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19. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 437/2003 
par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem 

5. pants 

7. panta 2. punkts 

10. panta 2. punkts 

20. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regula (EK) 
Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem 

1. panta 5. punkts 

3. panta 1. punkts 

4. panta 3. punkts 

5. panta 4. punkts 

6. panta 2. punkta a) apakšpunkts  

6. panta 2. punkta b) apakšpunkts 

6. panta 2. punkta c) apakšpunkts attiecībā uz "atbilstošu kvalitātes vērtēšanas 
kritēriju definēšanu" 

6. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

8. panta 3. punkts 

I pielikuma 7. iedaļas 1. punkts 

II pielikuma 7. iedaļas 1. punkts 

G. IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI 
21. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK 

par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu 
uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par 
Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu 

14. panta 1. punkts 

22. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/81/EK, ar kuru 
koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 
darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 
2004/18/EK 

68. panta 1. punkts*** 

69. panta 2. punkts*** 

H. MOBILITĀTE UN TRANSPORTS 
23. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 391/2009 par 

kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas 
veikt kuģu inspekcijas un apskates 

13. pants 

14. panta 1. punkts 
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14. panta 2. punkts 

24. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/45/EK par 
pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (Pārstrādāta versija) 

10. panta 3. punkts 

25. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 725/2004 par 
kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu 

10. panta 2. punkts** 

26. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/59/EK par 
ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai 

15. pants 

27. Padomes 1997. gada 11. decembra Direktīva 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu 
drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks 

8. panta b) punkts 

I. VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJI 
28. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) 

Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 

2. panta 3. punkts 

13. panta 8. punkts 

14. panta 2. punkts 

15. panta 1. punkts 

15. panta 2. punkts** 

16. panta 8. punkts 

16. panta 9. punkts** 

20. panta 2. punkts 

31. panta 1. punkts** 

31. panta 2. punkts 

31. panta 3. punkts 

29. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. Gada 21. Oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 
79/117/EEK un 91/414/EEK  

8. panta 4. punkta pēdējais teikums saistībā ar 78. panta 1. punkta b) apakšpunktu  

25. panta 3. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta e) apakšpunktu  

26. pants saistībā ar 78. panta 1. punkta f) apakšpunktu  

27. panta 2. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta h) apakšpunktu  

29. panta 6. punkta pirmās daļas otrais teikums saistībā ar 78. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu  

30. panta 3. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta i) apakšpunktu  
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52. panta 4. punkta pēdējā daļa saistībā ar 78. panta 1. punkta j) apakšpunktu  

54. panta 5. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta k) apakšpunktu  

58. panta 2. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta l) apakšpunktu  

65. panta 1. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta m) apakšpunktu  

68. panta trešā daļa saistībā ar 78. panta 1. punkta n) apakšpunktu  

78. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

II pielikuma 3.6.5. punkts 

30. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, 
ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 
patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 

5. panta 1. punkts** 

5. panta 2. punkts* 

6. panta 1. punkts 

6. panta 2. punkts* 

7. panta 4. punkts 

11. panta 2. punkts 

15. panta 1. punkts 

17. panta 2. punkts 

18. panta 3. punkts 

19. panta 4. punkts 

20. panta 11. punkts 

21. panta 6. punkts 

27. pants 

31. panta 2. punkts 

32. panta 3. punkts 

40. panta a) punkts  

40. panta b) punkts 

40. panta f) punkts 

42. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

42. panta 2. punkta b) apakšpunkts  

42. panta 2. punkta c) apakšpunkts 

43. panta 3. punkts 

48. panta 7. punkta a) apakšpunkts  

48. panta 7. punkta b) apakšpunkts  

48. panta 7. punkta d) apakšpunkts 
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48. panta 8. punkts 

31. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2009 par 
barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas 
Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 
93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK  

6. panta 2. punkts** 

17. panta 4. punkts 

20. panta 2. punkts 

27. panta 1. punkts 

32. panta 4. punkts 

32. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar 
ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo 
daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 

13. panta 2. punkts 

19. panta 3. punkts 

24. panta 4. punkts 
33. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) 

Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju 
īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 
2000/13/EK  

8. panta 2. punkts** 

22. pants** 

25. panta 3. punkts 
34. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) 

Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām 

9. panta 2. punkts 

24. panta 3. punkts* 

30. panta 1. punkts* 

30. panta 2. punkts* 

30. panta 3. punkts* 

30. panta 5. punkts 

31. pants* 

35. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 
83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes 
Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr. 258/97 
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17. panta 5. punkts 

36. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz 
pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem 

7. panta 4. punkts 

7. panta 5. punkts* 

7. panta 6. punkts** 

37. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai 

3. panta 3. punkts** 

4. panta otrā daļa 

5. panta 1. punkts 

6. panta 6. punkts 

7. panta 1. punkts 

8. panta 2. punkts 

8. panta 5. punkts** 

38. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem  

1. panta 2. punkts  

1. panta 4. punkts 

3. panta d) punkts 

4. panta 1. punkta pirmā daļa 

4. panta 1. punkta sestā daļa  

4. panta 5. punkts 

8. panta 2. punkts  

28. panta 4. punkta b) apakšpunkts 

39. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/23/EK par 
kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, 
testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai 

8. panta 5. punkts 

28. pants** 

40. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību 

12. panta 4. punkts 

14. panta 1. punkta trešais ievilkums 

24. panta 4. punkts 

32. panta sestā daļa 



 

LV 16   LV 

47. panta 3. punkts 

41. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/98/EK, ar 
kuru nosaka kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka asins un asins 
komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu, kā arī groza 
Direktīvu 2001/83/EK 

29. panta pirmā daļa** 

29. panta otrās daļas a) punkts  

29. panta otrās daļas b) punkts** 

29. panta otrās daļas c) punkts** 

29. panta otrās daļas d) punkts** 

29. panta otrās daļas e) punkts** 

29. panta otrās daļas f) punkts** 

29. panta otrās daļas g) punkts** 

29. panta otrās daļas h) punkts 

42. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem 

4. panta 2. punkts 

4. panta 5. punkts** 

5. panta 4. punkts attiecībā uz "minimālā vitamīnu un minerālvielu daudzuma" 
pieņemšanu 

43. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par 
nevēlamām vielām dzīvnieku barībā 

7. panta 2. punkts** 

8. panta 1. punkts** 

8. panta 2. punkta otrais ievilkums 

II PIELIKUMS 

Noteikumi tiesību aktos, kas atsaucas uz Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru un ir pielāgoti īstenošanas aktu režīmam8. 

A. KOMUNIKĀCIJU TĪKLI, SATURS UN TEHNOLOĢIJAS 
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 30. jūnija Lēmums Nr. 626/2008/EK par 

sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju 
piešķiršanu šīm sistēmām 

9. panta 3. punkts* 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par 
universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) 

                                                 
8 Informatīvā nolūkā noteikumi, kas atsaucas uz steidzamības procedūru saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 8. pantu, šajā pielikumā ir apzīmēti ar **. 
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26. panta 7. punkts 

27.a panta 5. punkts 

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par 
kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) 

9.b panta 3. punkts 

10. panta 4. punkts 

15. panta 4. punkts 

17. panta 6. punkta a) apakšpunkts 

19. panta 4. punkts 

B. KLIMATA POLITIKA 
4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par 

dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 
izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas 
jomā līdz 2020. gadam 

3. panta 2. punkts 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 

11.a panta 8. punkts 

16. panta 12. punkts 

C. UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA 
6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par 

mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana) 

8. panta 1. punkta b) apakšpunkts saistībā ar 9. panta 3. punktu 

D. VIDE 
7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) 

Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita 
sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 
2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu 

46. panta 6. punkts 

E. STATISTIKA 
8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 453/2008 

attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā 

5. panta 1. punkts 
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9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 177/2008, 
ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 

6. panta 3. punkts attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu satura un periodiskuma" 
pieņemšanu saistībā ar 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz "kvalitātes 
ziņojumu satura un periodiskuma" pieņemšanu 

10. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 716/2007 
attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību 

6. panta 3. punkts attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu satura un biežuma" pieņemšanu 
saistībā ar 9. panta 2. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu satura 
un biežuma" noteikšanu 

11. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Regula (EK) 
Nr. 1445/2007, ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par 
pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu 

7. panta 4. punkts attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu struktūras" pieņemšanu saistībā 
ar 12. panta 3. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu struktūras" 
noteikšanu 

12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Regula (EK) Nr. 
1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos 

9. panta 4. punkts attiecībā uz " kvalitātes ziņojumu struktūras" pieņemšanu 

13. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 184/2005 
par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu 
tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem  

4. panta 3. punkts attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu satura un periodiskuma" 
pieņemšanu 

14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 1177/2003 
par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) 

8. panta 3. punkts 

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz 
"tehniskā formāta, kādā datus nosūta Eurostat," noteikšanu  

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu  

15. panta 5. punkts saistībā ar 15. panta 2. punkta d) apakšpunktu 

15. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 450/2003 
par darbaspēka izmaksu indeksu 

8. panta 2. punkts saistībā ar 11. panta f) punktu attiecībā uz "kvalitātes ziņojuma 
satura" pieņemšanu 

16. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regula (EK) 
Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem 

6. panta 2. punkta c) apakšpunkts attiecībā uz "kvalitātes ziņojumu satura" 
pieņemšanu 
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F. IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI 
17. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK 

par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu 
uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par 
Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu 

14. panta 2. punkts 

G. MOBILITĀTE UN TRANSPORTS 
18. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 725/2004 par 

kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu 

10. panta 3. punkts** 

19. Padomes 1997. gada 11. decembra Direktīva 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu 
drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks 

8. panta a) punkta pirmais ievilkums 

H. VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJI 
20. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) 

Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 

18. panta 2. Punkts 

21. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 
79/117/EEK un 91/414/EEK  

17. panta otrā daļa saistībā ar 78. panta 1. punkta d) apakšpunktu  

29. panta 4. punkts saistībā ar 78. panta 1. punkta g) apakšpunktu 

22. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, 
ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku 
patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 

40. panta c) punkts 

40. panta d) punkts 

40. panta e) punkts 

41. panta 1. punkts 

41. panta 3. punkts 

42. panta 2. punkta d) apakšpunkts 

45. panta 4. punkts 

48. panta 7. punkta c) apakšpunkts 

23. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2009 par 
barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas 
Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 
93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK 
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7. panta 2. punkts 

10. panta 5. punkts* 

26. panta 3. punkts  

24. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar 
ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo 
daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 

18. pants** 

25. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai 

6. panta 1. punkts 

6. panta 2. punkts 

26. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem  

13. panta 3. punkts 

13. panta 4. punkts 

17. panta 3. punkta pirmā daļa 

17. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunkts 

18. panta 5. punkta pirmā daļa 

18. panta 5. punkta otrās daļas b) apakšpunkts 

28. panta 6. punkta a) apakšpunkta ii) punkts 

27. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/23/EK par 
kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, 
testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai  

8. panta 6. punkts 

9. panta 4. punkts 

28. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību 

3. panta 2. punkts 

14. panta 1. punkta pirmais ievilkums 

14. panta 1. punkta otrais ievilkums 

15. panta 2. punkts 

26. panta 1. punkts 

29. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/98/EK, ar 
kuru nosaka kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka asins un asins 
komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu, kā arī groza 
Direktīvu 2001/83/EK 

29. panta otrās daļas i) punkts 
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30. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem 

5. panta 4. punkts attiecībā uz "maksimālā vitamīnu un minerālvielu daudzuma" 
pieņemšanu 
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III PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 66/2010, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1221/2009, Padomes Direktīvā 97/70/EK, Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulā (EK) Nr. 1333/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2002/46/EK un Padomes Regulā (EK) Nr. 1257/96 izdarītie grozījumi  

A. VIDE 
1) Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 5. punkta otro daļu svītro. 

2) Regulu (EK) Nr. 1221/2009 groza šādi: 

a) regulas 16. panta 4. punktu svītro;  

b) regulas 30. panta 6. punktu svītro. 

B. MOBILITĀTE UN TRANSPORTS 
3) Direktīvas 97/70/EK 8. panta a) punkta otro ievilkumu svītro. 

C. VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJI 
4) Regulas (EK) Nr. 1333/2008 23. panta 4. punktu otro teikumu svītro. 

5) Direktīvas 2002/46/EK 12. panta 3. punktu svītro. 

D. HUMĀNĀ PALĪDZĪBA 
6) Regulas (EK) Nr. 1257/96 15. panta 1. punktu svītro. 


