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Grozījums Nr. 16
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Eiropas Parlaments un Padome 
regulāri pilnībā jāinformē par komitejas 
darbu. Eiropas Parlamentam būtu 
jāpiešķir iespēja piedalīties komiteju 
sanāksmēs, ja tas tiek uzskatīts par 
nepieciešamu, lai tas varētu veikt rūpīgu 
pārbaudi, tomēr nepiešķirot tam tiesības 
piedalīties balsojumā par īstenošanas 
pasākumu projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Louis Grech

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 būtu jāatceļ. 
Atsauces spēkā esošajos pamataktos uz 
procedūrām, kas noteiktas minētajā 
lēmumā, būtu jāpielāgo Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. un 
291. pantā paredzētajiem jaunajiem 
noteikumiem par deleģētajām un 
īstenošanas pilnvarām pēc iespējas 
visdrīzākajā laikā un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā ...*. Līdz šāda pielāgojuma 
īstenošanai, lai nodrošinātu pāreju no 
Lēmumā 1999/468/EK paredzētā uz šajā 
regulā noteikto režīmu, būtu provizoriski 
jāpiemēro šajā regulā paredzētās 
procedūras, ja spēkā esošajos tiesību aktos 
izdarīta atsauce uz minētajā lēmumā 



PE441.311v01-00 4/9 AM\816576LV.doc

LV

paredzētajām procedūrām, izņemot 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta tā 5.a pantā, kuru provizoriski 
būtu jāturpina piemērot.
_____________

* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās.

Or. en

Pamatojums

9. un 10. pantā paredzētā „automātiskā saskaņošana”, šķiet, balstās uz nepareizu 
pieņēmumu, ka visas ieviešanas pilnvaras, kuras pašreiz regulē, izmantojot komitoloģijas 
procedūras nevis regulatīvās kontroles procedūras, saskaņā ar Lisabonas līgumu jāuzskata 
par pilnvarām pieņemt īstenošanas aktu LESD 291. panta nozīmē. Izvirzot šādu apgalvojumu, 
tiek ignorēts, ka var būt ieviešanas pilnvaras, kuras īstenojot tiek pieņemti deleģētie akti 
(LESD 290. pants), pat ja tās neregulē ar regulatīvo kontroles procedūru starpniecību. Tāpēc 
ikviena spēkā esošo tiesību aktu saskaņošana būtu jāveic katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 18
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Komisijai būtu jāpārskata spēkā 
esošo tiesību aktu kopums un īsā laikā 
jāiesniedz nepieciešamos likumdošanas 
priekšlikumus šo aktu saskaņošanai ar 
Lisabonas līguma noteikumiem un jo 
īpaši ar LESD 290. un 291. pantu. 

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošo tiesību aktu kopuma  saskaņošanai ar noteikumiem attiecībā uz deleģētajiem 
tiesību aktiem un īstenošanas noteikumiem būtu jānotiek pēc iespējas drīz, turklāt šajā 
sakarībā jāveic pārbaude katrā atsevišķā gadījumā. 
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Grozījums Nr. 19
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
paredzējuši saskaņā ar 6.a pantu iesniegt 
iebildumus par pasākumu projektiem, tas 
būtu jādara, ņemot vērā to, cik steidzami 
šie īstenošanas pasākumi ir vajadzīgi, lai 
nekavētu Komisijas rīcību gadījumos, kas 
minēti 5. punkta pirmajā teikumā. Tālab 
Eiropas Parlaments un Padome savus 
iebildumus iesniedz, ievērojot to pašu 
termiņu, kas atzinuma sagatavošanai 
paredzēts attiecīgajai komitejai.
Šādā gadījumā Komisija nekavējoties 
pārveido īstenošanas pasākumus, ņemot 
vērā Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iebildumus, un pēc tam pieņem šos 
pasākumus. Komisija par veiktajiem 
pārveidojumiem informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi. Ja vēl arvien ir 
iebildumi, Komisija atceļ pasākumus un 
iesniedz jaunus attiecīgajai komitejai, 
tiklīdz vairs nav spēka 5.  punktā 
paredzētais obligātais termiņš.

Or. en

Pamatojums

6.a panta noteikumi varētu ierobežot Komisijas spēju veikt steidzamus pasākumus, un tāpēc 
Eiropas Parlamentam un Padomei tie būtu jāizmanto saprātīgi, ņemot vērā jautājuma 
steidzamību un ievērojot to pašu termiņu, kāds noteikts attiecīgajai komitejai. Ir nepieciešams 
noteikt termiņu 6.a panta noteikumu izmantošanai, jo citādi atkāpe no 3. punkta noteikumiem 
kļūtu neefektīva.

Grozījums Nr. 20
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlamentam ir tiesības 
apmeklēt komiteju sanāksmes.
Tālab Eiropas Parlaments ieceļ ne vairāk 
kā trīs pārstāvjus, kuri piedalīsies 
sanāksmēs. Eiropas Parlamenta pārstāvji 
nekādi nepiedalās lēmumu pieņemšanā 
par komitejas iesniedzamo atzinumu. Šie 
pārstāvji informē attiecīgo parlamentāro 
komiteju par darba procesa darbību 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Parlaments zinātu, kādi argumenti ir komiteju iesniegto atzinumu pamatā. 
Tālab ir labāk, ja Eiropas Parlaments saņemtu informāciju tieši ar savu pārstāvju 
starpniecību. Jānorāda, ka runa ir vienkārši par pārstāvjiem nevis komitejas locekļiem, jo šie 
pārstāvji nepiedalās iespējamos balsojumos.

Grozījums Nr. 21
Louis Grech

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu 1999/468/EK atceļ. Lēmumu 1999/468/EK atceļ, no ...*.

Atceltā lēmuma 5.a panta ietekme tiek 
saglabāta spēkā esošajos pamataktos, 
kuros uz to ir izdarīta atsauce.

_____________

* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās.

Or. en

Pamatojums

9. un 10. pantā paredzētā „automātiskā saskaņošana”, šķiet, balstās uz nepareizu 
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pieņēmumu, ka visas ieviešanas pilnvaras, kuras pašreiz regulē, izmantojot komitoloģijas 
procedūras nevis regulatīvās kontroles procedūras, saskaņā ar Lisabonas līgumu jāuzskata 
par pilnvarām pieņemt īstenošanas aktu LESD 291. panta nozīmē.  Izvirzot šādu 
apgalvojumu, tiek ignorēts, ka var būt ieviešanas pilnvaras, kuras īstenojot tiek pieņemti 
deleģētie akti (LESD 290. pants), pat ja tās neregulē ar regulatīvo kontroles procedūru 
starpniecību. Tāpēc ikviena spēkā esošo tiesību aktu saskaņošana būtu jāveic katrā konkrētā 
gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 22
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu 1999/468/EK atceļ. Lēmumu 1999/468/EK atceļ no 2010. gada 
1. decembra.

Or. de

Pamatojums

Pretējā gadījumā 12. panta otrā teikuma dēļ uz laiku rastos regulējuma trūkums. Norādījums 
pamataktos par Komitoloģijas lēmumu 1999/438/EK laika periodā no šīs regulas stāšanās 
spēkā līdz automātiskai saskaņošanai atbilstīgi 10. pantam neradītu juridiskas sekas.

Grozījums Nr. 23
Louis Grech

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Spēkā esošo tiesību aktu pielāgošana

9a. Līdz ...* Komisija pārskata 
pamataktus, kas pieņemti pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā ar nolūku pielāgot 
šādus aktus jaunajiem noteikumiem par 
deleģētajām un īstenošanas pilnvarām, 
kas paredzētas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. un 291. pantā. 
Komisija regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šādas 
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pārskatīšanas rezultātiem. Vajadzības 
gadījumā šādiem ziņojumiem  tiek 
pievienoti attiecīgi likumdošanas 
priekšlikumi.
_____________
* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās.

Or. en

Pamatojums

9. un 10. pantā paredzētā „automātiskā saskaņošana”, šķiet, balstās uz nepareizu 
pieņēmumu, ka visas ieviešanas pilnvaras, kuras pašreiz regulē, izmantojot komitoloģijas 
procedūras nevis regulatīvās kontroles procedūras, saskaņā ar Lisabonas līgumu jāuzskata 
par pilnvarām pieņemt īstenošanas aktu LESD 291. panta nozīmē. Izvirzot šādu apgalvojumu, 
tiek ignorēts, ka var būt ieviešanas pilnvaras, kuras īstenojot tiek pieņemti deleģētie akti 
(LESD 290. pants), pat ja tās neregulē ar regulatīvo kontroles procedūru starpniecību. Tāpēc 
ikviena spēkā esošo tiesību aktu saskaņošana būtu jāveic katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 24
Louis Grech

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēkā esošo pamataktu pielāgošana Pārejas pasākumi
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:

1. Kamēr  pamataktos, kas pieņemti pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā, nav veikti 
pielāgojumi saskaņā ar 9.a pantu, 
paredzot Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošanu 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;

(a) ja pamataktā ir atsauce uz 3. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK, tiek piemērota šīs 
regulas 4. pantā minētā konsultāciju 
procedūra;

(b) atsauces uz 4. un 5. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 5. pantu;

(b) ja pamataktā ir atsauce uz 4. un 
5. pantu Lēmumā 1999/468/EK, tiek 
piemērota šīs regulas 5. pantā minētā 
pārbaudes procedūra;

(c) atsauces uz 6. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par (c) ja pamataktā ir atsauce uz 6. pantu 

Lēmumā 1999/468/EK, tiek piemērots šīs 
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atsaucēm uz šīs regulas 6. pantu; regulas 6. pants;
(d) atsauces uz 7. un 8. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.

(d) ja pamataktā ir atsauce uz 7.un 8 pantu 
Lēmumā 1999/468/EK, tiek piemērots šīs 
regulas 8. pants.

2. Visām pašreizējām komitejām piemēro 
šīs regulas 3. un 7. pantu.

2. 1. punktā minētajos gadījumos visām 
pašreizējām komitejām piemēro šīs regulas 
3. un 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

9. un 10. pantā paredzētā „automātiskā saskaņošana”, šķiet, balstās uz nepareizu 
pieņēmumu, ka visas ieviešanas pilnvaras, kuras pašreiz regulē, izmantojot komitoloģijas 
procedūras nevis regulatīvās kontroles procedūras, saskaņā ar Lisabonas līgumu jāuzskata 
par pilnvarām pieņemt īstenošanas aktu LESD 291. panta nozīmē. Izvirzot šādu apgalvojumu, 
tiek ignorēts, ka var būt ieviešanas pilnvaras, kuras īstenojot tiek pieņemti deleģētie akti 
(LESD 290. pants), pat ja tās neregulē ar regulatīvo kontroles procedūru starpniecību. Tāpēc 
ikviena spēkā esošo tiesību aktu saskaņošana būtu jāveic katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.


