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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas 
kopējās tirdzniecības politikas regulas attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu 
pasākumu pieņemšanai
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0349),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0162/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
3. apsvērums – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula 
(EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu 
laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 
2011. gada 31. decembrim un par 
grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, 
Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) 
Nr. 1100/2006 un Nr. 964/2007;

svītrots

Or. en



PE478.654v01-00 6/25 PR\888251LV.doc

LV

Pamatojums
VPS regulas pielāgošana jaunajam īstenošanas un deleģēto aktu režīmam jau tika veikta ar 
abiem Komisijas Omnibus priekšlikumiem. Ar Omnibus I ziņojumu ieviesa vairākus 
grozījumus, ar kuriem atbilstoši 2011. gada pavasarī sagatavotajam Scholz ziņojumam 
ierosinātos īstenošanas aktus pārveido par deleģētajiem aktiem. Tādēļ abi referenti 
racionalitātes labad vienojās, ka visus grozījums saistībā ar VPS regulas pielāgošanu 
jaunajam komitoloģijas režīmam iekļaus Omnibus I ziņojumā. Tādējādi attiecīgo daļu būtu 
jāsvītro no Omnibus II.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
3. apsvērums – 10. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Padomes 2009. gada 30. novembra 
Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš 
ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām 
valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir 
saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas 
un stabilizācijas procesu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

2011. gada 13. oktobrī EP pirmajā lasījumā pieņēma nostāju par Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas 
piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu 
(2010/0036(COD). Šajā jaunajā grozošajā regulā cita starpā tika iztirzāts īstenošanas un 
deleģēto aktu jautājums, attiecīgus noteikumus iekļaujot Regulā (EK) Nr. 1215/2009. Tādēļ ir 
nepieciešams no Omnibus II regulas svītrot daļu, kas attiecas uz šo regulu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 1. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 3030/93
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
„Tā kā — lai nodrošinātu konkrētu 
tekstilizstrādājumu importa pārvaldības 
sistēmas pareizu darbību, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz pielikumu 
grozīšanu, papildu importa iespēju 
radīšanu, kvantitatīvu ierobežojumu 
ieviešanu vai pieņemšanu un drošības 
pasākumu un uzraudzības sistēmas 
ieviešanu atbilstoši šīs regulas 
noteikumiem. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas 
un ieviešanas. Komisijai būt jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs;”

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā uzmanība netika pievērsta grozīto regulu apsvērumiem. Referents 
uzskata, ka ir jāgroza arī pamataktu apsvērumi, lai izskaidrotu deleģēto aktu izmantošanu un
precīzi noteiktu deleģējuma mērķi, saturu un darbības jomu. Referents tāpat uzskata, ka ir 
svarīgi nodrošināt iespēju Parlamenta ekspertiem apmeklēt Komisijas organizētās ekspertu 
sanāksmes, lai varētu sagatavot un īstenot deleģētos aktus. Šie abi apsvērumi ir atspoguļoti 
3., 5., 7., 9., 11., 13., 19. un 22. grozījumā.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 1. iedaļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 3030/93
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 2. panta 6. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. pantā, 10. panta 13. punktā, 
10.a panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 
15. panta 3. un 5. punktā un 19. pantā, kā 
arī IV pielikuma 4. panta 3. punktā un 
VII pielikuma 2. pantā, 3. panta 1. un 
3. punktā minētās deleģēto aktu 
pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 2. panta 6. punktā, 6. panta 
2. punktā, 8. pantā, 10. panta 13. punktā, 
10.a panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 
15. panta 3. un 5. punktā un 19. pantā, kā 
arī IV pielikuma 4. panta 3. punktā un 
VII pielikuma 2. pantā, 3. panta 1. un 
3. punktā minētās deleģēto aktu 
pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz 
piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
––––––––––––––––
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka būtu pareizi ierobežot Komisijai piešķirto pilnvaru laiku. Šādi 
ierobežojumi, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms noteiktā 
laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, nodrošina lielāku 
parlamentāro kontroli. No otras puses, automātiska deleģēto pilnvaru pagarināšana par 
līdzvērtīga ilguma periodiem palīdz pārāk neapgrūtināt likumdevēju un atvieglo kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu. Tādēļ referents uzskata, ka būtu pareizi Komisijas 
priekšlikumu grozīt atbilstoši visiem deleģējuma īstenošanai paredzētajiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 2. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 517/94
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
Tā kā — lai nodrošinātu to 
tekstilizstrādājumu importa pārvaldības 
sistēmas pareizu darbību, uz kuriem 
neattiecas ne divpusējie līgumi, protokoli 
vai cita kārtība, ne arī citi īpaši 
Savienības importa noteikumi, Komisija 
būtu jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz grozījumiem 
pielikumos un importa noteikumos un 
drošības un uzraudzības pasākumu 
ieviešanu atbilstoši šīs regulas 
noteikumiem. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas 
un ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs;”

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 2. iedaļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 517/94
25.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 
2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 
16. pantā un 28. pantā minētās deleģēto 
aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 
2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 
16. pantā un 28. pantā minētās deleģēto 
aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai 
piešķir uz piecu gadu laikposmu no ..*.
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
–––––––––––––––

* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 3. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 953/2003
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
„(11a) Lai papildinātu to produktu 
sarakstu, uz kuriem attiecas šī regula, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz pielikumu grozīšanu. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
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Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas 
un ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 3. iedaļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 953/2003
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 4. pantā minētās deleģēto 
aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 4. pantā minētās deleģēto 
aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai 
piešķir uz piecu gadu laikposmu no ..*.
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
–––––––––––––––––
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 4. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 673/2005
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 7. apsvērumu aizstāj ar 
šādu apsvērumu:
„(7) Lai attiecīgi pielāgotu šajā regulā 
noteiktos pasākumus, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz papildu nodokļa 
likmes vai I un II pielikumā iekļauto 
sarakstu grozīšanu saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.  Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas 
un ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 4. iedaļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 673/2005
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 3. panta 3. punktā minētās 2. Šīs regulas 3. panta 3. punktā minētās 
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deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 5. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1342/2007
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
„(10a) Lai nodrošinātu efektīvu 
pārvaldību, pielāgojot ierobežojumus, kuri 
attiecas uz konkrētu tērauda izstrādājumu 
importu, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz V pielikuma grozīšanu. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie 
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deleģēto aktu sagatavošanas un 
ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 5. iedaļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1342/2007
31.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 5. pantā, 6. panta 3. punktā 
un 12. pantā minētās deleģēto aktu 
pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 5. pantā, 6. panta 3. punktā 
un 12. pantā minētās deleģēto aktu 
pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz 
piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

______________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 6. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1528/2007
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
„(16a) Lai izdarīt tehniskus pielāgojumus 
dažu ĀKK valstu izcelsmes produktu 
režīmā, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz grozījumiem I pielikumā, lai pievienotu 
reģionus vai valstis vai izslēgtu tās no 
saraksta, un attiecībā uz nepieciešamo 
tehnisko grozījumu ieviešanu 
II pielikumā pēc tā piemērošanas. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas 
un ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 6. iedaļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1528/2007
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

„2. Komisija ar deleģētiem aktiem 
saskaņā ar 24.a pantu groza I pielikumu, 
lai pievienotu ĀKK valstu grupas 
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reģionus vai valstis, kas pabeigušas 
sarunas par Savienības un minētā 
reģiona vai valsts nolīgumu, kas atbilst 
vismaz GATT 1994 XXIV panta 
prasībām.”

Or. en

Pamatojums

COM priekšlikumā Omnibus I nosaka deleģēto aktu režīmu pasākumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 2. panta 2. un 3. punktu un procedūras pantu par deleģējuma īstenošanu. COM 
priekšlikums par Omnibus II nosaka deleģētos aktus 4. panta 4. punktā un 23. pantā, 
atsaucoties arī uz Omnibus I. Abi referenti racionalitātes labad vienojās, ka visus grozījums 
saistībā ar Regulas Nr. 1528/2007 pielāgošanu jaunajam deleģēto aktu režīmam iekļaut 
Omnibus II ziņojumā, tam paredzot 14., 15., 16., 17. un 18. grozījumu un attiecīgos 
noteikumus svītrojot no Omnibus I.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 6. iedaļa – -1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1528/2007
2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 2. panta 3. punkta ievaddaļas 
tekstu aizstāj ar šādu:

„3. Šāds reģions vai valsts joprojām būs 
iekļauts I pielikuma sarakstā, ja vien 
Komisija nepieņems deleģēto aktu 
saskaņā ar 24.a pantu, ar ko groza 
I pielikumu, lai svītrotu reģionu vai valsti 
no minētā pielikuma, īpaši ja:”

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 6. iedaļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1528/2007
4. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
[ierakstīt panta(-u) numuru(-s), kurā(-os) 
izklāstīta deleģēto aktu pieņemšanas 
procedūra, pašlaik priekšlikuma 
COM(2011) 82, galīgā redakcija, 24.a līdz 
24.c pants]. pantu pieņemt deleģētos aktus
attiecībā uz II pielikuma tehniskajiem 
grozījumiem, kas nepieciešami minētā 
pielikuma piemērošanai.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
24.a pantu attiecībā uz II pielikuma 
tehniskajiem grozījumiem, kas 
nepieciešami minētā pielikuma 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 6. iedaļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1528/2007
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar [ierakstīt 
panta numuru, kurā izklāstīta deleģēto 
aktu pieņemšanas procedūra, pašlaik 
priekšlikuma COM(2011) 82, galīgā 
redakcija, 24.a līdz 24.c pants]. pantu
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 5. un 
8. līdz 22. panta tehniskiem grozījumiem, 
kas var būt nepieciešami, ņemot vērā 
atšķirības starp šo regulu un nolīgumiem, 
kas provizoriski piemēroti vai saskaņā ar 
Līguma 218. pantu noslēgti ar I pielikumā 
norādītajiem reģioniem vai valstīm. 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
24.a pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 5. un 8. līdz 22. panta 
tehniskiem grozījumiem, kas var būt 
nepieciešami, ņemot vērā atšķirības starp 
šo regulu un nolīgumiem, kas provizoriski 
piemēroti vai saskaņā ar Līguma 
218. pantu noslēgti ar I pielikumā 
norādītajiem reģioniem vai valstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 6. iedaļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1528/2007
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu pantu:
„24.a pants

 Deleģējuma īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus. 
2. Šīs regulas 2. panta 2. un 3. punktā, 
4. panta 4. punktā un 23. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu Komisijai piešķir uz 
piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 2. panta 2. un 
3. punktā, 4. panta 4. punktā un 23. pantā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
likumību. 
4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2. panta 2. un 3. punktu, 4. panta 
4. punktu un 23. pantu, stājas spēkā tikai 
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tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
līdz minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka tie iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.”
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 7. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 55/2008
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
„(12a) Lai varētu grozīt šo regulu, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz grozījumiem, kuri 
nepieciešami saistībā ar muitas kodu 
koriģēšanu vai nolīgumu noslēgšanai ar 
Moldovu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie 
deleģēto aktu sagatavošanas un 
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ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 7. iedaļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 55/2008
8.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto 
aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto 
aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai 
piešķir uz piecu gadu laikposmu no ..*.
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
_______________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 8. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedaļa svītrota

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 1. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 9. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1340/2008
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iekļauj šādu apsvērumu:
„(9a) Lai varētu veikt dažu ierobežojumu 
efektīvu pārvaldību, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz V pielikuma 
grozījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie 
deleģēto aktu sagatavošanas un 
ieviešanas. Komisijai būtu jāaicina 
Parlamenta eksperti piedalīties šādās 
sanāksmēs.”

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 9. iedaļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1340/2008
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 5. panta 3. punktā minētās 
deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 5. panta 3. punktā minētās 
deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome šādam pagarinājumam 
neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
Pielikums – 10. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedaļa svītrota

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2. grozījuma pamatojumu.
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PASKAIDROJUMS

A. PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas regulas par 
kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz deleģēto pilnvaru piešķiršanu konkrētu pasākumu 
pieņemšanai („Omnibus II tirdzniecības jomā”) paredzēts 10 regulas kopējās tirdzniecības 
politikas jomā pieskaņot Lisabonas līguma jaunajiem primāro tiesību aktu noteikumiem. Tā 
mērķis jo īpaši ir pieskaņot regulas Līguma 290. pantam, ar kuru pirmo reizi Eiropas tiesību 
aktos ieviesa deleģētos aktus. Tas dod likumdevējam iespēju deleģēt Komisijai pilnvaras 
pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu atsevišķus 
nebūtiskus leģislatīvā akta elementus. Likumdevējs saglabā tiesības jebkurā brīdī atsaukt 
deleģētās pilnvaras, lai lēmumu varētu pieņemt pats. Turklāt attiecībā uz ikvienu lēmumu, kas 
pieņemts deleģētā akta veidā, likumdevējam ir veto tiesības — pietiek, ja tikai Padome vai 
Parlaments iebilst Komisijas ierosinātā deleģētā akta projektam. 

Komisijas priekšlikums pievienots pirmajam tās priekšlikumam tirdzniecības politikas jomā. 
Ar minēto priekšlikumu (COM(2011)0082 (“Omnibus I tirdzniecības jomā”) groza konkrētas 
regulas, kas attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz procedūrām, kurās Padome 
bija iesaistīta lēmumu pieņemšanā un kuru pamatā nebija Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību. Tajā ierosināts, ka minētās procedūras jāpārveido vai nu par deleģētajiem aktiem 
saskaņā ar Līguma 290. pantu vai arī par īstenošanas aktiem saskaņā ar 291. pantu.

Omnibus I priekšlikumā tirdzniecības jomā ir izvērtētas visas pārējās lēmumu pieņemšanas 
procedūras, kas sastopamas tirdzniecības politikas tiesību aktos, lai attiecīgā gadījumā tās 
pielāgotu deleģēto aktu režīmam, kas izklāstīts Līguma 290. pantā. Principā tās ir lēmumu 
pieņemšanas procedūras, kuru pamatā ir Padomes Lēmums 1999/468/EK. Komisija ierosina 
dažas procedūras pārveidot par deleģētajiem aktiem.

B. ŠIS ZIŅOJUMS

1. Divu regulu svītrošana no COM priekšlikuma

Referents ierosina no COM priekšlikuma svītrot šīs divas regulas:

 Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 
2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, (EK) 
Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un (EK) Nr. 964/2007.

VPS regulas pielāgošana jaunajam īstenošanas un deleģēšanas aktu režīmam tiek īstenoja jau 
abos Komisijas Omnibus priekšlikumos. Ar Omnibus I ziņojumu ieviesa vairākus grozījumus, 
ar kuriem atbilstoši 2011. gada pavasarī sagatavotajam Scholz ziņojumam ierosinātos 
īstenošanas aktus pārveido par deleģētajiem aktiem. Tādēļ abi referenti racionalitātes labad 
vienojās, ka visus grozījums saistībā ar VPS regulas pielāgošanu jaunajam komitoloģijas 
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režīmam iekļaus Omnibus I ziņojumā. Tādēļ attiecīgo daļu būtu jāsvītro no Omnibus II. Uz to 
attiecas 1.–21. grozījums.

 Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš 
ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir 
saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

2011. gada 13. oktobrī EP pirmajā lasījumā pieņēma nostāju par Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, 
ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir 
saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (2010/0036(COD). Šajā 
jaunajā regulā, ar kuru groza otru regulu, cita starpā tika iztirzāts īstenošanas un deleģēto aktu 
jautājums, attiecīgus noteikumus iekļaujot Regulā (EK) Nr. 1215/2009. Tādēļ ir nepieciešams 
no Omnibus II regulas svītrot daļu, kas attiecas uz šo regulu. To panāk ar 2. un 24. grozījumu.

2. Jauni apsvērumi grozītajās regulās

Komisijas priekšlikumā uzmanība netika pievērsta grozīto regulu apsvērumiem. Referents 
uzskata, ka jāgroza arī pamatakta apsvērumi, lai izskaidrotu deleģētā akta izmantošanu un 
precīzi noteiktu deleģējuma mērķi, saturu un darbības jomu. Referents tāpat uzskata, ka ir 
svarīgi nodrošināt iespēju Parlamenta ekspertiem apmeklēt Komisijas organizētās sanāksmes, 
lai varētu sagatavot un īstenot deleģētos aktus. Šie abi apsvērumi ir atspoguļoti 3., 5., 7., 9., 
11., 13., 19. un 22. grozījumā.

3. Deleģējuma laika ierobežojumi

Referents uzskata, ka būtu pareizi ierobežot Komisijai piešķirto pilnvaru laiku. Šādi 
ierobežojumi, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms noteiktā 
laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, nodrošina lielāku 
parlamentāro kontroli. No otras puses, neuzsvērta deleģēto pilnvaru pagarināšana par 
līdzvērtīga ilguma periodiem palīdz pārāk neapgrūtināt likumdevēju un atvieglo kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu. 

Referents ierosina ierobežot deleģēto pilnvaru laiku uz pieciem gadiem. Šāds laikposms ļauj 
Komisijai pienācīgi īstenot deleģētās pilnvaras un sniedz nepieciešamo juridisko noteiktību 
attiecībā pret iesaistītajām pusēm, vienlaikus garantējot pienācīgu parlamentārās uzraudzības 
līmeni atbilstoši Lisabonas līguma garam. Tā kā iepriekš komitoloģijas pasākumi, 
pamatojoties uz regulām, uz kurām attiecas šī regula, nav pieņemti ļoti bieži, šāds piecu gadu 
laikposms ļauj Komisijai šajā ziņojumā iekļaut pietiekamu apjomu informācijas.  

Tādēļ referents uzskata, ka būtu pareizi Komisijas priekšlikumu grozīt atbilstoši visiem 
deleģēšanas īstenošanai paredzētajiem noteikumiem. To panāk ar 4., 6., 8., 10., 12., 18., 20. 
un 23. grozījumu.
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4. Grozījumi Padomes 2007. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu 
tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un 
Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko 
izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide

COM priekšlikumā Omnibus I paredz deleģēto aktu režīmu pasākumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 2. panta 2. un 3. punktu un procedūras pantu par deleģējuma īstenošanu. COM 
priekšlikums par Omnibus II nosaka deleģētos aktus 4. panta 4. punktā un 23. pantā, 
atsaucoties arī uz Omnibus I. Abi referenti racionalitātes labad vienojās, ka visus grozījumus 
saistībā ar Regulas Nr. 1528/2007 pielāgošanu jaunajam deleģēto aktu režīmam iekļaus 
Omnibus II ziņojumā, izmantojot 14., 15., 16., 17. un 18. grozījumu un deleģējot attiecīgos 
noteikumus no Omnibus I.

C. SECINĀJUMI

Referents iesniedz ziņojumu, kura pamatā ir grozījumi, lai pielāgotos Lisabonas līguma 
290. pantam, un ar kuru tos sistemātiski ievieš kopējās tirdzniecības politikas sekundārajos 
tiesību aktos. Ziņojuma mērķis ir ļaut Eiropas Parlamentam kā ES pilsoņu tieši vēlētam 
pārstāvim pilnībā izmantot jauniegūtās pilnvaras un pienācīgi īstenot parlamentāro kontroli 
pār izpildvaru, tomēr vienlaikus nodrošinot elastīgu, laicīgu un paredzamu kopējās 
tirdzniecības politikas īstenošanu.


