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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 attiecībā uz Komisijai 
piešķiramajām deleģētajām un īstenošanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2008/97, Regulu (EK) Nr. 779/98 un Regulu (EK) Nr. 1506/98 par olīveļļas un citu 
lauksaimniecības produktu importu no Turcijas
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0918),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0005/2012),

– 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 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
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 2008/97 
elementus, būtu jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam, ļaujot tai pieņemt attiecīgos 
pielāgojumus, kas jāveic saistībā ar minēto 
regulu, ja ir grozīti Asociācijas nolīgumā 
paredzētā īpašā režīma esošie nosacījumi, 
jo īpaši attiecībā uz daudzumu, vai ir 
noslēgts jauns līgums. Ir jo īpaši svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darba laikā 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 

(5) Lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 2008/97 
elementus, būtu jāpiešķir Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam, ļaujot tai pieņemt attiecīgos 
pielāgojumus, kas jāveic saistībā ar minēto 
regulu, ja ir grozīti asociācijas nolīgumā 
paredzētā īpašā režīma esošie nosacījumi, 
jo īpaši attiecībā uz daudzumu, vai ir 
noslēgts jauns nolīgums. Ir jo īpaši svarīgi, 
lai Komisija sagatavošanās darba laikā 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 



PE489.351v01-00 6/17 PR\901073LV.doc

LV

ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
ar deleģēto aktu sagatavošanu un 
īstenošanu. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jānodrošina Eiropas Parlamenta 
pienācīga iesaistīšana, izmantojot 
paraugpraksi, kuras pamatā ir citās 
politikas jomās gūtā līdzšinējā pieredze, 
lai Eiropas Parlamentam radītu pēc 
iespējas labākus apstākļus deleģēto aktu 
turpmākajai pārbaudei.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopējās tirdzniecības politikas jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem 
Omnibus I un Omnibus II referents ierosina uzsvērt nepieciešamību pienācīgi iesaistīt 
Eiropas Parlamentu deleģētu aktu sagatavošanā un īstenošanā. Tas atvieglos deleģēto aktu 
pārbaudi un nodrošinās pilnvaru deleģējuma efektīvu izmantošanu, panākot to, ka Eiropas 
Parlamentam nebūs iebildumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2008/97
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) regulā iekļauj šādu apsvērumu:
„Tā kā Komisijai būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu 
vienotus nosacījumus tādu noteiktu 
pasākumu pieņemšanai, kuri 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
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vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu*.
____________________
*OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.”

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā uzmanība netika pievērsta grozīto regulu apsvērumiem. Referents 
uzskata, ka ir jāizdara grozījumi pamataktu apsvērumos, lai izskaidrotu īstenošanas aktu 
izmantošanu. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2008/97
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1a) regulas 6. apsvērumu aizstāj ar šādu:
„Tā kā, lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt aktus atbilstīgi Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantam 
saistībā ar šai regulai nepieciešamo 
attiecīgo pielāgojumu pieņemšanu, ja tiek 
grozīti asociācijas nolīgumā paredzēto 
īpašo pasākumu pašreizējie nosacījumi, jo 
īpaši attiecībā uz daudzumu, vai ja tiek 
noslēgts jauns nolīgums. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija par tās 
sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā 
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ar deleģēto aktu sagatavošanu un 
īstenošanu. Šajā sakarībā Komisijai būtu 
jānodrošina Eiropas Parlamenta 
pienācīga iesaistīšana, izmantojot 
paraugpraksi, kuras pamatā ir citās 
politikas jomās gūtā līdzšinējā pieredze, 
lai Eiropas Parlamentam radītu pēc 
iespējas labākus apstākļus deleģēto aktu 
turpmākajai pārbaudei.”

Or. en

Pamatojums

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 piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2008/97
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu noteikumus par šajā regulā 
izklāstītā importa īpašā režīma 
piemērošanu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. [xxxx/yyyy] [323. panta 
2. punktā] [pielāgotā Regula par vienotu 
TKO]*.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu noteikumus par šajā regulā 
izklāstītā importa īpašā režīma 
piemērošanu. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 17.a panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Visu trīs regulu gadījumā Komisijas priekšlikums attiecas uz komitejas procedūru, kas tiks 
paredzēta gaidāmajā saskaņotajā regulā, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgus 
kopīgu organizāciju. Referents ierosina šādas atsauces svītrot un visās grozītajās regulās 
iekļaut noteikumu par komitejas procedūru. Tādējādi var nodrošināt rakstiskās procedūras 
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piemērošanu atbilstoši izmaiņām, kuras ieviestas ar kopējās tirdzniecības politikas jomā 
sagatavotajiem regulu priekšlikumiem. Turklāt šāds grozījums nodrošinātu INTA komitejas 
turpmāku iesaistīšanu pārbaudes tiesību īstenošanā. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2008/97
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. regulā iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Komiteju procedūra
1. Komisijai palīdz ....... komiteja, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. [xxxx/yyyy] 
[xx]. pantu [pielāgotā vienotā KTO 
regula]*. Šī 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 
rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 
beidz bez rezultāta, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļu vairākums.
_____________
* OV L …, ..., … lpp.
** OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.”  

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 padomdevējas komitejas vai tās komitejas, kas veic 
pārbaudi, priekšsēdētājs var pieprasīt, lai vienkāršākos gadījumos tiktu piemērota rakstiska 
procedūra. Regula paredz — ja vien nav noteikts citādi, rakstisko procedūru nedrīkst 
izmantot, ja kāda dalībvalsts pret to iebilst. Saskaņā ar ziņojumiem par kopējās tirdzniecības 
politikas jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem Omnibus I un Omnibus II referents 
ierosina beigt rakstisko procedūru bez rezultāta tikai tad, ja to pieprasa kvalificēts 
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dalībvalstu vairākums. Ir svarīgi veicināt rakstiskās procedūras izmantošanu, jo tā ir 
ievērojami izdevīgāka izmaksu ziņā un ir daudz efektīvāka.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2008/97
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.
–––––––––––––––––
* OV, lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka ir lietderīgi ierobežot Komisijai piešķirto pilnvaru laiku. Šāds 
ierobežojums, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms noteiktā 
laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, nodrošina lielāku 
parlamentāro kontroli. Savukārt automātiska deleģēto pilnvaru pagarināšana par līdzvērtīga 
ilguma periodiem ļauj pārāk neapgrūtināt likumdevēju un atvieglo kopējās tirdzniecības 
politikas īstenošanu. Grozījums atspoguļo izmaiņas, kuras ieviestas ar abiem kopējās 
tirdzniecības politikas jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2008/97
8.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. pantu, stājas spēkā vienīgi tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divos 
mēnešos pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto periodu 
pagarina vēl par 2 mēnešiem.

5. Saskaņā ar 8. pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 
četriem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Parlamenta darba dinamiku, iekšējās procedūras un termiņus, ir svarīgi 
nodrošināt, lai likumdevējam būtu pietiekami daudz laika pienācīgi pārbaudīt deleģētu aktu. 
Grozījums atspoguļo izmaiņas, kuras ieviestas ar abiem kopējās tirdzniecības politikas jomā 
sagatavotajiem regulu priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 779/98
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. regulā iekļauj šādu apsvērumu:
„Tā kā Komisijai būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu 
vienotus nosacījumus tādu noteiktu 
pasākumu pieņemšanai, kuri 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai. Šīs 
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pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu*.
_____________________
* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.” 

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 779/98
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus, kas vajadzīgi importa 
režīma piemērošanai attiecībā uz Līguma 
par Eiropas Savienības darbību I pielikumā 
uzskaitītajiem Turcijas izcelsmes 
produktiem, kurus atļauts importēt 
Savienībā atbilstīgi EK un Turcijas 
Asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1/98 
izklāstītajiem nosacījumiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] [323. panta 2. punktā] 
[pielāgotā Regula par vienotu TKO]*.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus, kas vajadzīgi importa 
režīma piemērošanai attiecībā uz Līguma 
par Eiropas Savienības darbību I pielikumā 
uzskaitītajiem Turcijas izcelsmes 
produktiem, kurus atļauts importēt 
Savienībā atbilstīgi EK un Turcijas 
Asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1/98 
izklāstītajiem nosacījumiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
2.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 779/98
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a regulā iekļauj šādu pantu:
„2.a pants
Komitejas procedūra
1. Komisijai palīdz ....... komiteja, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. [xxxx/yyyy] 
[xx]. pantu [pielāgotā vienotā KTO 
regula]*. Šī 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 
rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 
beidz bez rezultāta, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļu vairākums.
_____________
* OV L ..., …, … lpp.  
** OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.”  

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1506/98
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. regulā iekļauj šādu apsvērumu:
„Tā kā Komisijai būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu 
vienotus nosacījumus tādu noteiktu 
pasākumu pieņemšanai, kuri 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu*.
__________________
* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.” 

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1506/98
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
apstiprina, ka tiek izbeigta 2. pantā minētā 
atcelšana [apturēšana], ja ir atceltas 
barjeras preferenciālam režīmam attiecībā 
uz Savienības eksportu uz Turciju. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] [323. panta 2. punktā] 
[pielāgotā Regula par vienotu TKO]*.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
apstiprina, ka tiek izbeigta 2. pantā minētā 
atcelšana [apturēšana], ja ir atceltas 
barjeras preferenciālam režīmam attiecībā 
uz Savienības eksportu uz Turciju. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
3.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1506/98
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a regulā iekļauj šādu pantu:
„3.a pants
Komitejas procedūra
1. Komisijai palīdz ....... komiteja, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr. [xxxx/yyyy] 
[xx]. pantu [pielāgotā vienotā KTO 
regula]*. Šī 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 
rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 
beidz bez rezultāta, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļu vairākums.
_______________
* OV L ..., …, … lpp.  
** OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.” 

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pielāgot trīs Padomes regulas, kuras attiecas uz olīveļļas un 
citu lauksaimniecības produktu importu no Turcijas, īstenošanas aktu un deleģēto aktu 
kārtībai, kas tika ieviesta ar Lisabonas līgumu (LESD 290. un 291. pants).

Priekšlikums ir ierosināts, lai Komisijai deleģētu pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu nolūkā papildināt vai grozīt dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 2008/97 
elementus, jo īpaši attiecībā uz nodokļa likmes samazinājumu, vai gadījumā, ja ar Turciju tiek 
noslēgts jauns nolīgums. 

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2008/97 Komisijai ir piešķirtas pilnvaras, kas tai ļauj pieņemt 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu noteikumus par īpašā režīma piemērošanu Turcijas 
izcelsmes olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu importam. Ar minēto regulu Komisijai 
piešķir arī pilnvaras pieņemt šai regulai vajadzīgos pielāgojumus, ja attiecīgajā asociācijas 
nolīgumā būtu jāgroza detalizētie noteikumi.

Ar Padomes 1998. gada 7. aprīļa Regulu (EK) Nr. 779/98 par Turcijas izcelsmes 
lauksaimniecības produktu importu Kopienā Komisijai ir piešķirtas pilnvaras, kas tai ļauj 
pieņemt īstenošanas pasākumus importa režīma piemērošanai attiecībā uz Līguma I pielikumā 
uzskaitītajiem Turcijas izcelsmes produktiem, kurus atļauts importēt Savienībā atbilstīgi EK 
un Turcijas Asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1/98 izklāstītajiem nosacījumiem.

Ar Padomes 1998. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 1506/98, ar ko Turcijai 1998. gadā tiek 
piešķirta Kopienas tarifu kvotu koncesija attiecībā uz lazdu riekstiem un ar ko tiek atceltas 
dažas koncesijas, Komisijai ir piešķirtas pilnvaras, kas tai ļauj atcelt minētās regulas 2. pantā 
paredzētos pasākumus, ja ir atceltas barjeras preferenciālam režīmam attiecībā uz Savienības 
eksportu uz Turciju.

Ar kopējās tirdzniecības politikas jomu saistīto tiesību aktu kopums pašlaik tiek pielāgots 
LESD 290. un 291. pantam, izmantojot divus kopējās tirdzniecības politikas jomā sagatavotus 
regulu priekšlikumus, t. i., Omnibus I — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko groza konkrētas regulas par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu 
pasākumu pieņemšanas procedūru (COD 2011/0039) — un Omnibus II — priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza konkrētas kopējās tirdzniecības politikas 
regulas attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai (COD 2011/0153). 
Abi priekšlikumi vēl tiek izskatīti, un likumdevējiem — Padomei un Parlamentam — būs tie 
jāapspriež.
Lai saglabātu tirdzniecības tiesību aktu saskaņotību, referents ierosina Komisijas priekšlikumā 
izdarīt grozījumus, kas atpoguļo izmaiņas, kuras ieviestas ar abiem kopējās tirdzniecības 
politikas jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem. Minētās izmaiņas ir šādas:

 jaunu apsvērumu iekļaušana tiesību pamataktos saistībā ar īstenošanas/deleģētiem 
aktiem;
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 Eiropas Parlamenta iesaistīšana deleģēto aktu sagatavošanā;

 Komisijai piešķirto pilnvaru termiņa ierobežošana uz 5 gadiem ar iespēju šo termiņu 
automātiski pagarināt uz tādu pašu laika posmu;

 ar deleģēta akta projektu saistītu iebildumu izteikšanas termiņa iespējama pagarināšana 
no 2 līdz 4 mēnešiem, tādējādi pagarinot arī pārbaudes termiņu no 4 mēnešiem (2+2) 
līdz 6 mēnešiem (2+4);

 izmaiņas rakstiskās procedūras izmantošanas kārtībā, nosakot, ka šāda procedūra tiks 
beigta bez rezultāta tikai tad, ja to pieprasīs vairākums dalībvalstu (pretēji līdzšinējai 
praksei, kad pietika ar iebildumiem, ko izteica tikai viena dalībvalsts).

Visu trīs regulu gadījumā Komisijas priekšlikums attiecas uz komitejas procedūru, kas tiks 
paredzēta gaidāmajā pielāgotajā regulā, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgus 
kopīgu organizāciju (vienotā KTO regula). Referents ierosina šādas atsauces svītrot un visās 
grozītajās regulās iekļaut noteikumu par komitejas procedūru. Tādējādi var nodrošināt 
rakstiskās procedūras piemērošanu atbilstoši izmaiņām, kuras ieviestas ar kopējās 
tirdzniecības politikas jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem. 

Turklāt par pamataktiem, uz kuriem pamatosies turpmākie īstenošanas akti, kļūs šīs trīs 
grozītās regulas, nevis vienotā KTO regula. Tādējādi tiesības veikt ar šādiem īstenošanas 
aktiem saistītas pārbaudes būs Starptautiskās tirdzniecības komitejai, nevis Lauksaimniecības 
komitejai. Referents ir stingri pārliecināts par to, ka šis ir pareizais veids, kā pārbaudīt tiesību 
aktu īstenošanu kopējās tirdzniecības politikas jomā, ja tam par juridisko pamatu kalpo LESD 
207. pants.


