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PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Padomes 
Lēmumu 79/542/EEK, ar ko izveido trešu valstu vai trešu valstu daļu sarakstu un 
nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus, lai 
Kopienā importētu konkrētus dzīvus dzīvniekus un tādu dzīvnieku svaigu gaļu
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0516),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. pantu un 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-
0211/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par ES darbību 294. panta 3. punktu, 43. panta 2. punktu un 
168. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2010),

1. pieņem Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā, pārņemot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvas 72/462/EEK par veselības un veterinārās 
pārbaudes problēmām, ievedot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešām valstīm, 3. panta 
1. punktā noteikts, ka Padome saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pieņem to valstu vai valstu 
daļu sarakstu, no kurām dalībvalstīm ir atļauts ievest liellopus, cūkas un svaigu gaļu.

Atbilstīgi minētās direktīvas  3. panta 1. punktam Padome sagatavoja šo sarakstu Lēmumā 
79/542/EEK. Kopš tā laika šo sarakstu varēja mainīt un bieži vien to arī darīja, izmantojot 
komitoloģijas procedūru.

Direktīvu 72/462/EEK 2004. gadā atcēla un nomainīja ar Direktīvu 2004/68, kuras 20. pantā 
tika nodrošināta Lēmuma 79/542/EEK turpmākā spēkā esamība. Šajā pantā teikts:

„Īstenošanas noteikumi saskaņā ar lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz dzīvu dzīvnieku, 
gaļas un gaļas produktu importu, pamatojoties uz Direktīvu 72/462/EEK, un kas minēti šīs 
direktīvas V pielikumā, paliek spēkā, līdz tiek pieņemti pasākumi saskaņā ar jaunajiem 
reglamentējošajiem noteikumiem.”

Turklāt arī Direktīvas 2004/41/EK 4. panta 3. punkta c) apakšpunktā ir atsauce uz īstenošanas 
noteikumiem, kas pieņemti pamatojoties uz Direktīvu 72/462/EEK, jo šos aktus turpina 
piemērot ar attiecīgajām izmaiņām, līdz tiks pieņemti noteikumi saskaņā ar Regulām Nr. 825–
853 un Regulu Nr. 854/2004.

Tajā pat laikā Komisija ierosina divas darbības:

1. Padomes Lēmumu 79/542/EEK atcelt, izmantojot koplēmuma procedūru;
2. Padomes Lēmumu 79/542/EEK, izmantojot komitoloģijas procedūru (regulatīvo 

kontroles procedūru), aizstāt ar Komisijas regulu, kurā tiek kodificēti visi šo gadu laikā ar 
komitoloģijas procedūru veiktie pārlabojumi un kura būs bieži un arī ļoti īsā laikā 
jāgroza, lai ņemtu vērā situācijas attīstību.

Varētu jau iebilst, ka šis lēmums automātiski zaudēs spēku, kad to aizstās ar Komisijas regulu 
(sk. iepriekš minēto 20. pantu Direktīvā 2004/68), bet skaidrības un pārskatāmības labad ne 
tikai dalībvalstīm saistībā ar šo tiesību aktu īstenošanas kārtības maiņu, bet arī trešām valstīm, 
kuras ieved attiecīgos produktus ES, Komisija deva priekšroku stingrai pieejai, ierosinot šo 
direktīvu atcelt ar koplēmuma procedūru. 

Referents var piekrist šai pieejai un ierosina to pieņemt bez grozījumiem.


