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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 kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 774/94, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma 
liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu 
maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0906),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0524/2011),

– 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 turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai papildinātu vai grozītu atsevišķus 
nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 774/94 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras atbilstoši Līguma 290. pantam 
pieņemt aktus attiecībā uz minētās regulas 
pielāgojumu pieņemšanu gadījumā, kad, 
pielāgojot kvotu aptvertos daudzumus vai 
citus nosacījumus, jāpieņem lēmums 
apstiprināt nolīgumu ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 

(3) Lai papildinātu vai grozītu atsevišķus 
nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 774/94 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras atbilstoši Līguma 290. pantam 
pieņemt aktus attiecībā uz minētās regulas 
pielāgojumu pieņemšanu gadījumā, kad, 
pielāgojot kvotu aptvertos daudzumus vai 
citus nosacījumus, jāpieņem Padomes
lēmums noslēgt nolīgumu ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
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ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaikus, bez kavēšanās un atbilstošā 
veidā tiek nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētus aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti 
vienlaikus, bez kavēšanās un atbilstošā 
veidā tiek nosūtīti Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar deleģēto aktu sagatavošanu un 
ieviešanu. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek 
pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz 
iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās 
balstītu paraugpraksi, lai Eiropas 
Parlamentam radītu labākos iespējamos 
apstākļus deleģēto aktu turpmākas 
uzraudzības veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
[323. panta 2. punktā] Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] [saskaņotā Vienotā TKO 
regula]*.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
7.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. iekļauj šādu pantu:
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„7.a pants
Komiteju procedūra
1. Komitejai palīdz Lauksaimniecības 
tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada .. Regulas (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] [saskaņotā Vienotas TKO 
regula]* [xx]. pantu. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē**.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
3. Ja komitejas atzinums jāsaņem, 
izmantojot  rakstisku procedūru, minēto 
procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa vairākums 
komitejas locekļu.
____________
* OV L …, ..., … lpp.  
** OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.”

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iepriekš 8. pantā minētās pilnvaras
Komisijai deleģē uz nenoteiktu laiku, 
sākot ar [norādīt šīs grozošās regulas 
spēkā stāšanās datumu].

2. Pilnvaru deleģējums, kas minēts
8. pantā, Komisijai ir piešķirts uz piecu 
gadu laikposmu no …*. Komisija 
sagatavo ziņojumu attiecībā uz pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms minētā piecu gadu termiņa beigām. 
Pilnvaru deleģēšanas termiņu automātiski 
pagarina uz tādu pašu laikposmu, ja 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarināšanu vismaz trīs 
mēnešus pirms kārtējā deleģēšanas 
termiņa beigām.
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__________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu nav 
saņemti iebildumi no Eiropas Parlamenta 
vai Padomes vai ja līdz minētā termiņa 
beigām Komisija ir saņēmusi informāciju 
gan no Eiropas Parlamenta, gan no 
Padomes par to, ka iebildumi netiks celti. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem
mēnešiem."

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu nav 
saņemti iebildumi no Eiropas Parlamenta 
vai Padomes vai ja līdz minētā termiņa 
beigām Komisija ir saņēmusi informāciju 
gan no Eiropas Parlamenta, gan no 
Padomes par to, ka iebildumi netiks celti. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par 
četriem mēnešiem.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir saskaņot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, ar ko atver 
dažas Kopienas tarifa kvotas dažiem gaļas un graudaugu produktiem, ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu.

Ar Regulu (EK) Nr. 774/94 Komisijai (EK) tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt nepieciešamos 
īstenošanas pasākumus un grozīt šo regulu, ja tiek mainīti kvotu režīma daudzumi vai citi 
nosacījumi, jo īpaši ja tiek pieņemti lēmumi slēgt nolīgumus ar trešām valstīm.

Šīs pilnvaras ir jāsaskaņo ar deleģēto aktu un īstenošanas aktu režīmu, kas izveidots pēc 
Lisabonas līguma pieņemšanas, piešķirot EK attiecīgās īstenošanas pilnvaras, kuras būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Tā kā būtiska daļa tiesību aktu tirdzniecības politikas jomā ir saskaņota ar LESD 290. un 
291. pantu, izmantojot divus tā saucamos tirdzniecības omnibusus, referents ierosina 
grozījumus, kas atspoguļos šajos divos tiesību aktos ierosinātās izmaiņas.

Ir paredzēta Eiropas Parlamenta pienācīga iesaistīšana deleģēto aktu izstrādē un īstenošanā, 
pilnvaru deleģēšanas termiņa ierobežošana uz automātiski pagarināmiem piecu gadu 
periodiem, laikposma pagarināšana iespējamiem iebildumiem pret deleģētā akta projektu no 
diviem uz četriem mēnešiem un mainīta rakstiskās procedūras piemērošana.

Referents mudina pārcelt  atsauces par komiteju procedūru uz turpmāko saskaņoto Vienotas 
KTO regulu un iekļaut šādus noteikumus tieši šajā grozošajā regulā. Tas ļaus atspoguļot 
grozījumus rakstiskās procedūras izmantošanā, kas paredzēta „tirdzniecības omnibusos” 
Turklāt tas nodrošinās, ka īstenošanas aktu pārbaudes tiesības, kas nepieciešamas šajā regulā 
minēto kvotu režīmu pārvaldībai, paliek Starptautiskās tirdzniecības komitejas kompetencē.


