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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka pilnvaru deleģēšana Komisijai nav tikai tehnisks jautājums, bet tā var būt 
saistīta ar politiski jutīgiem jautājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi ES iedzīvotājiem un 
patērētājiem, tostarp ar veselīguma un uzturvērtības norāžu atļaušanu, pārtikas piedevām 
un aktīvām ķīmiskām vielām, produktu etiķetēšanu, dzērienu un pārtikas produktu 
definēšanu, kā arī ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbību;

2. uzsver, ka pilnvaru deleģēšana ir Parlamenta kā viena no likumdevējām iestādēm izvēle, 
kas ir jāveic ļoti rūpīgi, katru gadījumu izskatot atsevišķi un ņemot vērā nepieciešamību 
aizsargāt savas prerogatīvas un nodrošināt ES likumdošanas pārredzamību;

3. uzskata, ka ņemot vērā ikvienu pēc Lisabonas Līguma ieņemšanas veiktu tiesību akta 
pielīdzināšanu, tiesību aktiem, uz kuriem agrāk attiecās regulatīvā kontroles procedūra, 
jākļūst par deleģētajiem, nevis īstenošanas aktiem, izņemot ārkārtējos pienācīgi pamatotos 
gadījumos;

4. uzskata, ka, lai stiprinātu savu referentu pozīciju likumdošanas sarunās, būtu vairāk ir 
jāatsaucas uz Reglamenta 37.a pantu; uzsver, ka tikai likumdevēja iestāde var lemt par to, 
kuri no pamattiesību akta nebūtiskajiem elementiem ir jāregulē, deleģējot pilnvaras 
Komisijai, un kuri joprojām jāregulē likumdošanas līmenī; uzskata, ka politiski 
nozīmīgiem elementiem, piemēram, Savienības izstrādājumu vai vielu sarakstiem vai 
reģistriem, arī turpmāk ir jābūt neatņemamai pamata tiesību akta sastāvdaļai — attiecīgā 
gadījumā kā pielikumiem; uzsver, ka juridiskās noteiktības nodrošināšanai, nav 
pieļaujama pastāvīgu sarakstu veidošana;

5. uzskata, ka patlaban Komisijas īstenotā prakse attiecībā uz deleģēto aktu un darba kārtību, 
kā arī uz sagatavošanas sēdēm saistītu dokumentu pārsūtīšanu un iesniegšanu nav tik labi 
izstrādāta kā attiecībā uz īstenošanas aktiem un ka nav izveidots atbilstošs mehānisms 
deleģēto aktu vispārējā izpratnē; aicina Komisiju iespējami īsā laikā panākt, ka tiek 
nodrošināts vismaz tāds pats informācijas un pārredzamības līmenis, kāds tas ir attiecībā 
uz jau izveidoto komitoloģijas reģistru;

6. uzskata, ka pašreizējie pasākumi attiecībā uz Parlamenta veiktu īstenošanas aktu 
uzraudzību nav atbilstoši un tos nevajadzētu attiecināt tikai uz tiesību aktu projektiem; 
aicina grozīt regulas par īstenošanas aktiem 11. pantu tā, lai (principā un izņemot tos 
tiesību aktus, kas pieņemti steidzamas nepieciešamības dēļ) Parlamentam ir tiesības rūpīgi 
pārbaudīt tiesību aktu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas. 


