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Grozījums Nr. 8
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jāparedz kritēriji, lai noteiktu
procedūru, kas jāizmanto īstenošanas aktu 
pieņemšanai. Lai panāktu lielāku 
saskaņotību un nodrošinātu, ka 
procedūras prasības ir samērīgas ar 
pieņemamo īstenošanas aktu būtību, 
minētajiem kritērijiem ir jābūt saistošiem.

(8) Neskarot procedūru, kas jāizmanto 
īstenošanas aktu pieņemšanai un kas ir 
noteikta pamataktā, pārbaudes procedūra 
principā jāpiemēro vispārējo īstenošanas 
pasākumu pieņemšanā, ja nepieciešami 
vienādi nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Kritērijus nevar noteikt, pirms pašreizējie akti nav pielāgoti 290. panta prasībām par 
deleģētiem aktiem, kuras tagad var piemērot arī jomās, kurās pēc Lisabonas līguma 
pieņemšanas Parlaments ir kļuvis par otro lēmējiestādi. „Uzticēšanās ir laba lieta, bet 
kontrole ir labāka”. Tāpēc pārbaudes procedūra ir jāparedz kā prasība.

Grozījums Nr. 9
Jo Leinen

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 

(9) Likumdošanas pamataktos ir jānosaka 
procedūra, kura piemērojama īstenošanas 
aktu pieņemšanā. Pārbaudes procedūra 
jāpiemēro, vienīgi pieņemot vispārējus 
pasākumus, kuri nepapildina vai negroza 
leģislatīva pamatakta nebūtiskus 
elementus saskaņā ar LESD 290. pantu.
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, 
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atzinumu, Komisijai jābūt iespējai pārskatīt 
pasākumu projektu, ņemot vērā komitejā 
pausto viedokli.

Komisijai jāvar pieņemt un piemērot 
pasākumus ierobežotā laikposmā. Ja 
komiteja nav sniegusi atzinumu, Komisijai 
jābūt iespējai pārskatīt pasākumu projektu, 
ņemot vērā komitejā pausto viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Satu Hassi

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) Likumdošanas pamataktā ir jānorāda, 
kuriem pasākumiem jāpiemēro pārbaudes 
procedūra un kuriem — konsultēšanās 
procedūra. Pārbaudes procedūra principā 
jāpiemēro vispārējiem pasākumiem, kas 
paredzēti pamataktu īstenošanai. Minētajā 
procedūrā dalībvalstu kontrole jāparedz 
tādā veidā, lai pasākumus nevarētu 
pieņemt, ja tie neatbilst komitejas 
atzinumam vai ja vairākums pret tiem 
iebilst, 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.

Or. en

Pamatojums

Kritērijus nevar noteikt, pirms pašreizējie akti nav pielāgoti 290. panta prasībām par 
deleģētiem aktiem, kuras tagad var piemērot arī jomās, kurās pēc Lisabonas līguma 
pieņemšanas Parlaments ir kļuvis par otro lēmējiestādi. „Uzticēšanās ir laba lieta, bet 
kontrole ir labāka”. Tāpēc pārbaudes procedūra ir jāparedz kā prasība.



AM\816195LV.doc 5/18 PE441.271v01-00

LV

Grozījums Nr. 11
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Demokrātija ir pārbaužu un līdzsvara jautājums. Pilnvaru piešķiršana ir principiāls 
jautājums, un uz to obligāti jāattiecas kontrolei. Tāpēc nav pieņemami izmantot 
konsultēšanās procedūru kā standartopciju.

Grozījums Nr. 12
Satu Hassi

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 nekavējoties pēc tam, kad 
attiecīgie dokumenti ir pieejami.

Or. en

Pamatojums

Nav pietiekami Parlamentu un Padomi informēt tikai „regulāri”. Abas iestādes ir jāinformē 
„reālā laikā”.
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Grozījums Nr. 13
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 14
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lēmums 1999/468/EK ir jāatceļ. Lai 
nodrošinātu pāreju no 
Lēmumā 1999/468/EK paredzētā uz šajā 
regulā noteikto režīmu, visas atsauces
spēkā esošajos tiesību aktos uz minētajā 
lēmumā paredzētajām procedūrām, 
izņemot regulatīvo kontroles procedūru, 
kas paredzēta tā 5.a pantā, ir uzskatāmas 
par atsaucēm uz atbilstošajām 
procedūrām, kas paredzētas šajā regulā. 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta ietekme 
ir jāsaglabā spēkā esošajos pamataktos, 
kuri attiecas uz minēto pantu.

(14) Lēmums 1999/468/EK ir jāatceļ, 
tiklīdz spēkā esošie pamatakti ir saskaņoti 
ar LESD 290. un 291. pantu.

Or. en

Pamatojums

Automātiska saskaņošana varētu izraisīt atbrīvojumus saistībā ar situāciju pirms Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā, un tāpēc tas nav pieļaujams, ievērojot Parlamenta paplašinātās 
pilnvaras saskaņā ar minēto līgumu. Visās politikas jomās, kurām nepiemēroja koplēmuma 
procedūru pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tiktu vienīgi pieņemti īstenošanas akti, jo 
regulatīvās kontroles procedūras priekšnoteikums bija tas, ka attiecīgus tiesību aktus pieņēma 
ar koplēmuma procedūru. Tas nav pieņemami. Precīza to jomu saskaņošana ar 290. pantu, 
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kurās Parlaments ir kļuvis par otro lēmējiestādi, ir priekšnoteikums, lai  pielāgotu attiecīgos 
aktus 291. pantam.

Grozījums Nr. 15
Satu Hassi

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”) 
noteikts, ka vajadzīgi vienādi īstenošanas 
nosacījumi un ka Komisijas veikto 
juridiski saistošo īstenošanas aktu 
pieņemšanu kontrolē dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu vajadzētu precizēt, ka regula piemērojama vienīgi gadījumos, kad vajadzīgi 
vienādi nosacījumi saskaņā ar 291. pantu, nevis attiecībā uz visiem īstenošanas aktiem. 
Īstenošanas akti var arī attiekties uz tehniskiem norādījumiem, kuri nav juridiski saistoši. Šie 
norādījumi var būt ļoti jutīgi (piemēram, tehniskie norādījumi Direktīvā 2001/18/EK), un 
tāpēc arī nepieciešama kontrole.

Grozījums Nr. 16
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes procedūru var piemērot 
vienīgi šādu pasākumu pieņemšanai:

2. Pārbaudes procedūra principā 
jāpiemēro tādu īstenošanas pasākumu 
pieņemšanai, kuriem nepieciešami vienādi 
nosacījumi, ja tie nepapildina vai negroza 
leģislatīvā akta nebūtiskus elementus 
saskaņā ar LESD 290. pantu.
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Or. en

Pamatojums

Kritērijus nevar noteikt, pirms pašreizējie akti nav pielāgoti 290. panta prasībām par 
deleģētiem aktiem, kuras tagad var piemērot arī jomās, kurās pēc Lisabonas līguma 
pieņemšanas Parlaments ir kļuvis par otro lēmējiestādi. „Uzticēšanās ir laba lieta, bet 
kontrole ir labāka”. Tāpēc tajos gadījumos, kad nepiemēro 291. pantu,  pārbaudes procedūra 
ir jāparedz kā prasība.

Grozījums Nr. 17
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes procedūru var piemērot 
vienīgi šādu pasākumu pieņemšanai:

2. Pārbaudes procedūru var piemērot šādu 
pasākumu pieņemšanai:

Or. en

Grozījums Nr. 18
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vispārēji īstenošanas pasākumi; svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no tā paša autora grozījuma 2. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 19
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vispārēji īstenošanas pasākumi; a) vispārēji īstenošanas pasākumi, kuri 
nepapildina vai negroza leģislatīvā akta 
nebūtiskus elementus saskaņā ar LESD 
290. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citi īstenošanas pasākumi, kuri attiecas 
uz

svītrots

i) kopējo lauksaimniecības politiku un 
kopējo zivsaimniecības politiku,
ii) vidi, drošību un drošumu vai cilvēku 
veselības aizsardzību vai drošību, 
dzīvnieku vai augu aizsardzību,
iii) kopējo tirdzniecības politiku.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no tā paša autora grozījuma 2. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 21
Jo Leinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vidi, drošību un drošumu vai cilvēku 
veselības aizsardzību vai drošību, 

svītrots
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dzīvnieku vai augu aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 22
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visiem pārējiem īstenošanas 
pasākumiem un īstenošanas pasākumiem, 
kas minēti 2. punktā, tur, kur to uzskata 
par atbilstošu, piemēro konsultēšanās 
procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no tā paša autora grozījuma 2. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 23
Corinne Lepage

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 sniegusi 
atzinumu, Komisija šos pasākumus 
nepieņem un nekavējoties iesniedz 
Padomei priekšlikumu, kurā paredz 
attiecīgus veicamos pasākumus, vai 
turpmākai apspriešanai iesniedz pasākumu 
projekta grozītu versiju un par to informē 
Eiropas Parlamentu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 24
Satu Hassi

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.

4. Ja atzinums netiek sniegts un ja 
vairākums iebilst projektam, kā paredzēts 
LESD 238. panta 1. pantā, Komisija 
pasākumu projektu nepieņem.
Priekšsēdētājs var iesniegt komitejai 
pasākumu projekta grozītu versiju.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātie īstenošanas akti būtu jāatbalsta vismaz vienkāršam dalībvalstu 
vairākumam.

Grozījums Nr. 25
Corinne Lepage

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.

4. Ja Padome saprātīgā termiņā atzinumu 
neiesniedz, Komisija pasākumu projektu 
var pieņemt. Ja Komisija pasākumu 
projektu nepieņem, priekšsēdētājs var 
iesniegt komitejai pasākumu projekta 
grozītu versiju.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar pamataktu, kas pieņemts 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. pantu, Eiropas 
Parlaments vai Padome var iebilst pret 
pasākumu projektu, lai gan par to 
iesniegts komitejas atzinums, uzskatot, ka 
pasākumu projekts ir pretrunā 
lēmējiestādes nodomam, kas pausts 
minētajā pamataktā.
Šādā gadījumā ierosinātie pasākumi 
netiek pieņemti. Ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iebildumu 
iemeslus, Komisija var iesniegt komitejas 
rediģēto pasākumu projektu.
Vienlaikus Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par darbību, ko tā 
nodomājusi īstenot.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atkāpjoties no 3. punkta, Komisija var 
pieņemt pasākumu projektu, kas neatbilst 
komitejas atzinumam, ja tā nepieņemšana 
obligātajā termiņā radītu būtiskus tirgus 
traucējumus vai apdraudētu cilvēku 
drošību vai drošumu vai Savienības finanšu 
intereses.

 Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, Komisija 
var pieņemt pasākumu projektu, kas 
neatbilst komitejas atzinumam vai par 
kuru nav iesniegts atzinums un vairākums 
iebilst pret pasākumiem, kā paredzēts 
LESD 238. panta 1. punktā, ja tā 
nepieņemšana obligātajā termiņā 
apdraudētu cilvēku drošību vai drošumu 
vai Savienības finanšu intereses.

Or. en

(Saistīts ar šā paša autora ierosināto 4. punkta grozījumu.)
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Pamatojums

Komisijas prevalējošo tiesību paplašināšana arī gadījumos, ja netiek sniegts atzinums un ja 
dalībvalstu vienkāršajam balsu vairākumam ir iebildumi. Ir grūti saprast, kāpēc būtiski tirgus 
traucējumi varētu būt uzskatāmi par kritēriju, kad Komisijai ir prevalējošas tiesības attiecībā 
pret dalībvalstu vairākuma nostāju.

Grozījums Nr. 28
Satu Hassi

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 
paliek spēkā.

 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 ja atzinums nav 
iesniegts, bet vairākums iebilst šiem 
pasākumiem, kā paredzēts LESD 
238. panta 1. punktā, 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 un ja vairākums 
neiebilst pret pasākumiem, kā paredzēts 
LESD 238. panta 1. punktā, minētie 
pasākumi paliek spēkā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29
Corinne Lepage

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

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 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 paliek spēkā.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 2. Eiropas Parlaments un Padome saņem 
1. punktā minēto informāciju, tiklīdz šāda 
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piekļuve 1. punktā minētajai informācijai. informācija ir pieejama.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgā informācija, tiklīdz tā ir pieejama, jānosūta Parlamentam un Padomei, lai tie varētu 
ievērot tiem piešķirtās pārbaudes tiesības („droit de regard”).

Grozījums Nr. 32
Jo Leinen

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 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai, 
tiklīdz tas ir iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Satu Hassi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Komiteju sanāksmēs ir jāatļauj piedalīties arī Parlamenta pārstāvjiem.
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Grozījums Nr. 34
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Lēmumu 1999/468/EK atceļ.  Lēmumu 1999/468/EK atceļ ar [..*].
* ierakstīt dienu, kad 10.a pantā minētā pašreizējo 
tiesību aktu pielāgošana stājas spēkā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais Komitoloģijas lēmums ir jāatceļ vienīgi tad, kad būs notikusi spēkā esošo tiesību 
aktu pielāgošana.

Grozījums Nr. 35
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēkā esošo pamataktu pielāgošana svītrots
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:
a) atsauces uz 3. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 4. pantu;
b) atsauces uz 4. un 5. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 5. pantu;
c) atsauces uz 6. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 6. pantu;
d) atsauces uz 7. un 8. pantu 
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Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.
2. Visām pašreizējām komitejām piemēro 
šīs regulas 3. un 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

Automātiska saskaņošana varētu izraisīt atbrīvojumus saistībā ar situāciju pirms Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā, un tāpēc tas nav pieļaujams, ievērojot Parlamenta palielinātās 
pilnvaras saskaņā ar minēto līgumu. Visās politikas jomās, kurām nepiemēroja koplēmuma 
procedūru pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tiktu vienīgi pieņemti īstenošanas akti, jo 
regulatīvās kontroles procedūras priekšnoteikums bija tas, ka attiecīgus tiesību aktus pieņēma 
ar koplēmuma procedūru. Tas nav pieņemami.

Grozījums Nr. 36
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pārskata spēkā esošos 
Eiropas Savienības tiesību aktus un līdz 
2011. gada decembrim iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu, kurā 
noteikts, kādi pasākumi attiecas uz 
deleģēto aktu noteikumiem, kā paredzēts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantā, un kuri pasākumi attiecas uz 
īstenošanas aktiem, kā paredzēts Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
291. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Spēkā esošo tiesību aktu pielāgošana

Komisija viena gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā pārskata Savienības spēkā 
esošos tiesību aktus un iesniedz 
nepieciešamos likumdošanas 
priekšlikumus šo aktu saskaņošanai ar 
Lisabonas līguma noteikumiem un jo 
īpaši ar LESD 290. un 291. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošanu var veikt, vienīgi izskatot katru gadījumu atsevišķi. Ir precīzi jānosaka termiņš, 
lai Komisija varētu sagatavot nepieciešamos priekšlikumus.

Grozījums Nr. 38
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 10. pantu piemēro no 
2010. gada 1. decembra.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši 10. panta svītrojumam.


