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ĪSS PAMATOJUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantā ir paredzēta iespēja pieņemt īstenošanas 
aktus, nosakot, ka, ja nepieciešami Savienības juridiski saistošu īstenošanas aktu vienādi 
nosacījumi, likumdevējs īstenošanas pilnvaras var piešķirt Komisijai.

Lisabonas līgumā ir paredzētas Parlamenta un Padomes vienādas pozīcijas attiecībā uz visiem 
aktiem, ko pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un cita starpā saistībā ar 
īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir saglabāt pašreizējās
Parlamenta regulatīvās kontroles tiesības, kas noteiktas saskaņā ar Padomes 
Lēmuma 1999/468/EK 8. pantu, un nodrošināt iespēju otrajam likumdevējam iebilst pret 
pasākumu projektu. Turklāt Parlamentam vajadzētu būt piekļuvei komiteju sanāksmēm; 
vajadzētu nodrošināt arī konkrētus darba uzlabojumus, kas attiecas uz Parlamentam un 
Padomei iesniedzamo informāciju (piemēram, savlaicīgi iesniegta sanāksmju darba kārtība, 
sanāksmju protokoli, sīki izklāstīti balsošanas saraksti).

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tagad Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību ir noteikts, ka Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jānosaka 
normas un vispārīgie principi par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošanu.

(3) Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
ir noteikts, ka Eiropas Parlamentam un 
Padomei ir iepriekš jānosaka normas un 
vispārīgie principi par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, ar kuru saskaņo šo tekstu ar LESD 291. panta formulējumu.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Visos gadījumos, kad piemēro 
parasto likumdošanas procedūru, īpaši 
attiecībā uz īstenošanas pilnvaru 
piešķiršanu Komisijai, ir svarīgi 
nodrošināt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vienādas pozīcijas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka Parlaments un Padome ir 
vienādās pozīcijās attiecībā uz īstenošanas pilnvaru piešķiršanu gadījumos, ja pamatakti ir 
pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

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 pilnībā jāinformē par komitejas 
darbu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka Parlaments tiek informēts ne tikai regulāri, bet arī pilnībā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
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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.

principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk „pamatakts”) 
noteikts, ka, ja vajadzīgi Savienības 
juridiski saistošu aktu vienādi īstenošanas 
nosacījumi, Komisijas veikto šādu 
juridiski saistošo īstenošanas aktu 
pieņemšanu kontrolē dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, ar kuru saskaņo šo tekstu ar LESD 291. panta formulējumu. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pasākumu projekts atbilst komitejas 
atzinumam, Komisija pieņem šos 
pasākumus, ja vien nav radušies ārkārtas 
apstākļi vai jauni elementi, kas pamatotu 
pasākumu nepieņemšanu. Šādos gadījumos 
priekšsēdētājs var iesniegt komitejai jaunu 
pieņemamo pasākumu projektu.

2. Ja pasākumu projekts atbilst komitejas 
atzinumam, Komisija, neskarot 6.a pantu,
pieņem šos pasākumus, ja vien nav 
radušies ārkārtas apstākļi vai jauni 
elementi, kas pamatotu pasākumu 
nepieņemšanu. Šādos gadījumos 
priekšsēdētājs var iesniegt komitejai jaunu 
pieņemamo pasākumu projektu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, ar kuru saskaņo tekstu sakarā ar jauna 6.a panta ieviešanu.

Grozījums Nr. 6

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, 

4. Ja atzinums netiek sniegts, Komisija, 
neskarot 6.a pantu, pasākumu projektu var 
pieņemt. Ja Komisija pasākumu projektu 
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priekšsēdētājs var iesniegt komitejai 
pasākumu projekta grozītu versiju.

nepieņem, priekšsēdētājs var iesniegt 
komitejai pasākumu projekta grozītu 
versiju.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, ar kuru saskaņo tekstu sakarā ar jauna 6.a panta ieviešanu.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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.

5. Atkāpjoties no 3. punkta, Komisija, 
neskarot 6.a pantu, 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.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, ar kuru saskaņo tekstu sakarā ar jauna 6.a panta ieviešanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārbaudes procedūras gadījumā, ja 
pasākumi neatbilst komitejas atzinumam 
saskaņā ar 5. panta 3. punktu, Komisija 
atceļ pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 
2. punktu.

4. Pārbaudes procedūras gadījumā, ja 
pasākumi neatbilst komitejas atzinumam 
saskaņā ar 5. panta 3. punktu, Komisija 
atceļ pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 
šā panta 2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums teksta uzlabošanai un neskaidrību novēršanai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Eiropas Parlamenta un Padomes veiktā 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izpildes 

uzraudzība
Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
uzskata, ka pasākumu projekts, kura 
pieņemšana tiek apsvērta un kurš ir 
iesniegts komitejai atbilstīgi pamataktam, 
kas pieņemts saskaņā ar Līguma 
294. pantu, varētu nebūt atbilstīgs 
minētajam pamataktam, tas vai tā šajā 
sakarā izsaka iebildumu, un Komisija 
pārskata šādu pasākumu projektu. Ņemot 
vērā iebilduma iemeslus un jau aizsāktās 
procedūras piemērojamo termiņu, 
Komisija var vai nu iesniegt komitejai 
jaunu pasākumu projektu, vai iesniegt 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pamatojoties uz Līgumu.
Komisija informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un komiteju par šajā sakarā 
plānoto rīcību un par iemesliem, kas to 
nosaka.

Or. en

Pamatojums

Parlamentam vajadzētu saglabāt regulatīvās kontroles tiesības, kuras patlaban garantētas 
saskaņā ar Komitoloģijas lēmuma (Lēmums 1999/468/EK) 8. pantu.

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) komitejas sanāksmju darba kārtību, a) komitejas sanāksmju darba kārtību, kas 
būtu pieejama savlaicīgi pirms 
sanāksmēm,

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka sanāksmju darba kārtības ir pieejamas jau labu laiku iepriekš, 
lai Parlaments būtu informēts pēc iespējas drīz par pasākumu projektiem, kas tiks apspriesti 
sanāksmē, un tādējādi varētu sagatavoties turpmākai darbībai.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) protokolu kopsavilkumus un to iestāžu 
un organizāciju sarakstus, kuru darbinieki 
ir personas, ko norīkojušas dalībvalstis to 
pārstāvēšanai,

b) protokolu kopsavilkumus, kā arī 
jebkādus citus pieejamos protokolus un to 
iestāžu un organizāciju sarakstus, kuru 
darbinieki ir personas, ko norīkojušas 
dalībvalstis to pārstāvēšanai,

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt iespējai saņemt ne tikai protokolu kopsavilkumus, bet arī protokolus (iespēja 
pieprasīt piekļuvi protokoliem ir noteikta Eiropas Parlamenta un Komisijas Iestāžu nolīgumā 
(2008/C 143/01)).

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) balsošanas rezultātus, d) detalizētus balsošanas rezultātus, tostarp 
katras atsevišķas dalībvalsts balsojuma 
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skaidrojumus,

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi zināt balsojuma „pret” vai atturēšanās iemeslus, jo tādējādi varētu iegūt norādes 
uz iespējamajām problēmām, kas saistītas ar pasākumu projektu. 

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlamentam ir tiesības 
apmeklēt komiteju sanāksmes.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi zināt balsojuma „pret” vai atturēšanās iemeslus, jo tādējādi varētu iegūt norādes 
uz iespējamajām problēmām, kas saistītas ar pasākumu projektu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atsauces uz 7. un 8. pantu
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.

d) atsauces uz 7. pantu
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lēmuma 1999/468/EK 7. pants un šīs regulas 8. pants galvenokārt attiecas uz informācijas 
sniegšanu, savukārt Lēmuma 1999/468/EK 8. pants attiecas uz regulatīvās kontroles tiesībām.



PE441.007v01-00 10/10 PA\813440LV.doc

LV

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atsauces uz 8. pantu 
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 6.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, ar kuru saskaņo tekstu sakarā ar jauna 6.a panta ieviešanu.


