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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.

Pārbaudes procedūru vajadzētu piemērot visiem īstenošanas pasākumiem, kas attiecas uz vidi 
un sabiedrības veselību.  Tāpēc vajadzētu svītrot vārdus „tur, kur to uzskata par atbilstošu” 
regulas priekšlikuma 2. panta 3. punkta noteikumos, kuros piesardzīgi minēta konsultēšanās 
procedūras izmantošana.

Turklāt 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.

Nav atbilstīga pašreizējo konsultāciju, vadības un regulatīvās kontroles procedūru, kuras 
paredzētas spēkā esošā Komitoloģijas lēmuma1 3., 4. un 5. pantā, automātiska saskaņošana. Ir 
jāveic rūpīga spēkā esošo acquis pārskatīšana, lai noteiktu, kuri pasākumi ir pilnīgi atbilstīgi 
to noteikumu darbības jomai, kas attiecas uz LESD 290. pantā minētajiem deleģētiem aktiem. 
Tāpēc vajadzētu svītrot regulas priekšlikuma 10. pantu.

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 

(9) Pārbaudes procedūra jāpiemēro vienīgi 
vispārējiem pasākumiem, kas paredzēti 
pamataktu īstenošanai, un īpašiem 
pasākumiem, kuriem ir potenciāli svarīga 
ietekme, tostarp tādiem, kuri attiecas uz 

                                               
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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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.

vidi un sabiedrības veselības aizsardzību.
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.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Konsultēšanās procedūra jāpiemēro 
visos pārējos gadījumos, kas saistīti ar 
īstenošanas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Eiropas Parlaments un Padome 
regulāri jāinformē par komitejas darbu, un 
to piekļuvei informācijai, kas saistīta ar 
komitejas darbu, jābūt vienlīdzīgai.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

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. Lai 
nodrošinātu pāreju no 
Lēmumā 1999/468/EK paredzētā uz šajā 
regulā noteikto režīmu, 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta ietekme ir 
jāsaglabā spēkā esošajos pamataktos, kuri 
attiecas uz minēto pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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.

3. Visiem pārējiem īstenošanas 
pasākumiem piemēro konsultēšanās
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

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. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants
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 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.
2. Visām pašreizējām komitejām piemēro 
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šīs regulas 3. un 7. pantu.

Or. en


