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ĪSS PAMATOJUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 291. pantā noteikta kārtība, kādā jāpieņem 
īstenošanas akti. Līguma 291. panta 3. punktā jo īpaši noteikts, ka Eiropas Parlaments un 
Padome, pieņemot regulas, iepriekš paredz normas un vispārīgos principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. 

Šādas regulas priekšlikumā (COM(2010)0083) Komisija mēģina šo prasību izpildīt, ieviešot 
konsultēšanās un pārbaudes procedūras īstenošanas aktu pieņemšanas regulēšanai.

Šajā regulā vajadzētu skaidri norādīt Parlamenta un Padomes vienādās pozīcijas piekļuvei 
informācijai, kas attiecas uz komitejas sanāksmēm saskaņā ar jaunajām procedūrām. Tāpēc 
ierosinātajā regulā vajadzētu īpaši pastiprināt to, ka Parlamentam un Padomei ir vienlīdzīga 
šādas informācijas pieejamība, tiklīdz tā ir pieejama.

Nav piemērota pašreizējo konsultāciju, vadības un regulatīvās kontroles procedūru, kuras 
paredzētas spēkā esošā Komitoloģijas lēmuma1 3., 4. un 5. pantā, automātiska saskaņošana, 
pirms tam neveicot pašreizējā acquis pārskatīšanu. Ir jāveic rūpīga spēkā esošā acquis 
pārskatīšana, lai noteiktu, kuri pasākumi ir pilnīgi atbilstīgi to noteikumu darbības jomai, kas 
attiecas uz LESD 290. pantā minētajiem deleģētiem aktiem, un uz kuriem pasākumiem 
piemērojami īstenošanas akti saskaņā ar LESD 291. pantu. Regulas 10. pantā tāpēc 
jāpastiprina prasība Komisijai veikt šādu pārskatīšanu un pēc tās izpildes iesniegt attiecīgu 
likumdošanas priekšlikumu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 

(9) Likumdošanas pamataktā ir jānorāda, 
kuriem pasākumiem jāpiemēro pārbaudes 
procedūra un kuriem — konsultēšanās 
procedūra. Pārbaudes procedūra jāpiemēro 
vienīgi vispārējiem pasākumiem, kas 
paredzēti pamataktu īstenošanai, un 
īpašiem pasākumiem, kuriem ir potenciāli 

                                               
1  Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).
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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.

svarīga ietekme. Minētajā procedūrā 
dalībvalstu kontrole jāparedz tādā veidā, lai 
pasākumus nevarētu pieņemt, ja tie 
neatbilst komitejas atzinumam, izņemot 
ļoti īpašus apstākļus, kad, neraugoties uz 
negatīvu atzinumu, Komisijai būtu jāspēj 
pieņemt un piemērot pasākumus ierobežotā 
laikposmā. Ja komiteja nav sniegusi 
atzinumu, Komisijai jābūt iespējai pārskatīt 
pasākumu projektu, ņemot vērā komitejā 
pausto viedokli.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Eiropas Parlaments un Padome 
regulāri jāinformē par komitejas darbu.

(12) Eiropas Parlaments un Padome 
savlaicīgi un pilnībā jāinformē par 
komitejas darbu, ievērojot vienlīdzīgu 
attieksmi un tiklīdz attiecīgie dokumenti ir 
pieejami, un piekļuvei informācijai par 
komitejas darbu ir jābūt vienlīdzīgai.

Pamatojums

Nav pietiekami Parlamentu un Padomi informēt tikai „regulāri”. Abas iestādes ir jāinformē 
„reālā laikā”.

Grozījums Nr. 3

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 
grozītu versiju.

3. Ja pasākumu projekts neatbilst komitejas 
atzinumam vai ja komiteja nav iesniegusi 
atzinumu, Komisija šos pasākumus 
nepieņem un nekavējoties iesniedz 
Padomei priekšlikumu par veicamajiem 
pasākumiem vai šā pasākumu projekta 
grozītu versiju turpmākai apspriešanai 
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komitejā, un par to informē Parlamentu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sakarā ar pamataktiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. pantu, Eiropas 
Parlaments vai Padome, neraugoties uz 
komitejas atzinumu, var izteikt iebildumu 
pret pasākumu projektu, tāpēc ka tas ir 
pretrunā pamataktā paustajiem 
likumdevējas iestādes nodomiem.
Šādā gadījumā ierosinātie pasākumi 
netiek pieņemti. Komisija var iesniegt 
komitejai rediģētu pasākumu projektu, 
ņemot vērā iemeslus, kuri ir Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iebildumu 
pamatā.
Šādā gadījumā Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par darbībām, ko 
tā plānojusi veikt.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā gadījumā Komisija nekavējoties 
informē komiteju par pasākumu 
pieņemšanas iemesliem un var iesniegt tos 
otrreizējai apspriešanai komitejā. Ja 
pieņemtie pasākumi neatbilst komitejas 
otrajam atzinumam vai nav iesniegti 
otrreizējai apspriešanai viena mēneša laikā 
kopš to pieņemšanas, Komisija 
nekavējoties atceļ pasākumus. Ja pasākumi 
atbilst komitejas otrajam atzinumam vai 
atzinums netiek sniegts, minētie pasākumi 

Šādā gadījumā Komisija nekavējoties 
informē komiteju, Eiropas Parlamentu un 
Padomi par pasākumu pieņemšanas 
iemesliem un var iesniegt tos otrreizējai 
apspriešanai komitejā. Ja pieņemtie 
pasākumi neatbilst komitejas otrajam 
atzinumam vai ja atzinums nav iesniegts, 
bet vairākums iebilst pret šiem 
pasākumiem, kā paredzēts LESD 
238. panta 1. punktā, vai nav iesniegti 
otrreizējai apspriešanai viena mēneša laikā 
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paliek spēkā. kopš to pieņemšanas, Komisija 
nekavējoties atceļ pasākumus. Ja pasākumi 
atbilst komitejas otrajam atzinumam vai 
atzinums netiek sniegts un ja vairākums 
neiebilst pret pasākumiem, kā paredzēts 
LESD 238. panta 1. punktā, minētie 
pasākumi paliek spēkā.

Pamatojums

Ja otrreizējā izskatīšanā pret pasākumiem joprojām iebilst dalībvalstis ar vienkāršu balsu 
vairākumu, Komisijai nevajadzētu būt tiesīgai pieņemt šos pasākumus.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) balsošanas rezultātus, d) balsošanas rezultātus, tostarp katras 
atsevišķas dalībvalsts nostāju,

Pamatojums

Ir svarīgi zināt ne tikai balsošanas galīgos rezultātus, bet arī to, kā attiecīgās dalībvalstis 
balsojušas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
vienlīdzīga piekļuve 1. punktā minētajai 
informācijai, un abas iestādes to saņem 
vienlaikus un ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, tiklīdz šāda informācija ir 
pieejama.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlamenta pārstāvjiem ir 
piekļuve komiteju sanāksmēm kā 
novērotājiem.

Pamatojums

Komiteju sanāksmēs ir jāatļauj piedalīties arī Parlamenta pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pārskata spēkā esošos ES 
tiesību aktus un ne vēlāk kā 2011. gada 
31. decembrī iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu, ar ko saskaņo spēkā esošos 
ES tiesību aktus ar LESD 290. un 
291. pantu un kurā jo īpaši ir noteikti 
pasākumi, uz kuriem attiecas LESD 
290. pantā minēto deleģēto aktu 
noteikumi, un tie pasākumi, uz kuriem 
attiecas LESD 291. pantā minēto 
īstenošanas aktu noteikumi.
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