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Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās (pārstrādāta versija)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Saskaņā ar Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1 visus Komisijas iesniegtos pārstrādāšanas priekšlikumus 
izskata konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridisko dienestu darbiniekiem.

Pielikumā pievienots konsultatīvās darba grupas atzinums par minēto priekšlikumu.

Paredzams, ka Juridiskā komiteja izteiks viedokli par šo tekstu savā 2012. gada 1. marta 
sanāksmē.

Pielikums

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Pielikums

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 16. janvārī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās (pārstrādāta versija)
COM(2011)0827 galīgā redakcija, 1.12.2011 – 2011/0391(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas 
sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, tikās 
2011. gada 12. decembra sanāksmē, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Izskatot1 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā pārstrādāt Padomes 
1993. gada 18. janvāra Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika 
nišu piešķiršanu Kopienas lidostās, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja 
turpmāk minēto.

1) 18. apsvērumā ievadvārdi „Lidostai var piešķirt koordinētas lidostas statusu” jāaizstāj ar 
vārdiem „Lidostai var piešķirt sarakstu koordinētas vai koordinētas lidostas statusu”.
2) 6. panta 1. punktā lietotā atsauce uz „13. un 18. pantu” jālasa kā atsauce uz „13. pantu, 
17. panta 1. punktu un 18. pantu”.
3) 9. panta 3. punktā ievadvārdus „Neskarot 10. panta 2. punktu” jāsvītro.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas šajā priekšlikumā skaidri 
norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz iepriekšējā — būtiski grozītā 
— tiesību akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā 
teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma vācu, angļu un franču valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot franču valodas versiju, kas ir darba dokumenta oriģinālā versija.
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