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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tiesību aktu labāku izstrādi — Eiropas Komisijas 15. ikgadējais ziņojums saskaņā 
ar 9. pantu Protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu
(2009/2142(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi1,

– ņemot vērā iestāžu vienošanos 2005. gada novembrī par „Vienotu pieeju ietekmes 
novērtējumam”,

– ņemot vērā 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas 
Parlamenta un Komisijas attiecībām2,

– ņemot vērā 2008. gada 21. oktobra rezolūciju par Komisijas ziņojumu „Tiesību aktu 
labāka izstrāde 2006” saskaņā ar Protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principa piemērošanu (14. ikgadējais ziņojums)3,

– ņemot vērā rezolūcijas par Komisijas 24. un 25. ikgadējo ziņojumu par Kopienas tiesību 
piemērošanas pārraudzību4,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Tiesību aktu labāka izstrāde”, 2007. gads, saskaņā ar 
9. pantu Protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 
(15. ziņojums) (COM(2008) 0586),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Tiesību aktu labāka izstrāde”, 2008. gads, saskaņā ar 
9. pantu Protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 
(16. ziņojums) (COM(2009) 0504),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Trešais labāka regulējuma stratēģiskais pārskats 
Eiropas Savienībā” (COM(2009) 0015),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Administratīvā sloga mazināšana Eiropas 
Savienībā — progresa ziņojums par 2008. gadu un perspektīvas 2009. gadam”
(COM(2009) 0016),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Trešais progresa ziņojums par normatīvās vides 
vienkāršošanas stratēģiju” (COM(2009) 0017),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības programma administratīvā sloga 
samazināšanai Eiropas Savienībā un samazinājuma plāni pa nozarēm un pasākumi 
2009. gadā” (COM(2009) 0544),

                                               
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
2 P7_TA-PROV(2010)0009
3 P6_TA(2008)0493
4 P6_TA(2008)0494 un P6_TA-PROV(2009)0335
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– ņemot vērā Eiropas Komisijas iekšējās pamatnostādnes par ietekmes novērtējumu
(SEC(2009) 0092),

– ņemot vērā Ietekmes novērtējuma padomes 2008. gada ziņojumu (SEC(2009) 0055),

– ņemot vērā Ietekmes novērtējuma padomes 2009. gada ziņojumu (SEC(2010) 1728),

– ņemot vērā Augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupas 2009. gada 
17. septembra ziņojumu par administratīvo slogu,

– ņemot vērā Konkurences padomes 2009. gada 4. decembra secinājumus,

– ņemot vērā darba grupas galīgo ziņojumu par parlamentāro reformu 2007.–2009. gadā,

– ņemot Komiteju priekšsēdētāju konferences darba dokumentu „Ietekmes novērtējums: 
Eiropas Parlamenta pieredze,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas 
atzinumu (A7-0000/2010),

A. tā kā subsidiaritātes un proporcionalitātes principa pareiza piemērošana ir nepieciešama 
sekmīgai Eiropas Savienības darbībai, kā arī tās iestāžu saskaņotai darbībai, lai attaisnotu 
tās pilsoņu, uzņēmumu, kas darbojas vienotajā tirgū, valstu un pašvaldību pārvaldes 
iestāžu cerības,

B. tā kā šī tiesību aktu labāka izstrāde (angļu valodā — better law-making) ir kļuvusi par 
priekšnoteikumu sekmīgai Eiropas Savienības darbībai un varētu dot būtisku ieguldījumu, 
lai valstis atgūtos no krīzes un panāktu ekonomisko izaugsmi,

C. tā kā jautājums par labāku regulējumu (angļu valodā — better regulation) ir jāskata ne 
tikai saistībā ar Komisijas programmu normatīvās vides uzlabošanai, bet arī vispārīgāk,
saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā,

D. tā kā Lisabonas līgums paredz valstu parlamentu oficiālu iekļaušanu subsidiaritātes 
principa piemērošanas uzraudzībā,

E. tā kā tiesību aktu labāka izstrāde bija prioritārs jautājums bijušajai Komisijai un tas arī ir 
galvenais uzdevums tās jaunajam sastāvam,

F. tā kā, normatīvās vides uzlabošana Eiropas Savienībā ietver vairākus elementus, 
piemēram, ietekmes novērtējuma veikšana, lai samazinātu administratīvo slogu un 
vienkāršotu un saskaņotu spēkā esošos tiesību aktus,

G. tā kā ir ļoti svarīgi sagatavot tiesību aktu priekšlikumus (tostarp novērtējumu par to 
ietekmi), ir jākonsultējas ar visām ieinteresētajām personām, jo īpaši sociālajiem 
partneriem,

H. tā kā kopš 2005. gada darbojas programma ES tiesību aktu radītā administratīvā sloga 
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samazināšanai, kuras mērķis ir samazināt to par 25 % līdz 2012. gadam,

I. tā kā viena no galvenajām sastāvdaļām šajā programmā ir administratīvo izdevumu 
novērtējums, pamatojoties uz tā saucamo Standarta izmaksu modeli,

J. tā kā kodifikācijas un pārveidošanas paņēmieni spēkā esošo tiesību aktu vienkāršošanai un 
saskaņošanai dod skaidrāku priekšstatu par veicamām izmaiņām un to atbilstību,

K. tā kā ir būtiski, lai Eiropas Savienības direktīvas tiktu savlaicīgi un pareizi ieviestas 
dalībvalstīs, tā kā joprojām notiek tiesību aktu „uzspodrināšana”, kas uztverama kā 
papildu sloga radīšana ārpus Eiropas tiesību aktu prasībām,

L. tā kā Lisabonas līgums aizstāj īstenošanas pasākumu sistēmu (komitoloģija), tiek deleģēta 
jauna finansējuma sadale un īstenošanas pasākumi,

M. tā kā ar Lisabonas līgumu ir ieviesta Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīva — jauns
instruments, kas ļauj pilsoņiem ietekmēt Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādāšanu,

Svarīgas piezīmes

1. stingri atbalsta reglamentējošās vides uzlabošanas procesu, lai palielinātu ES tiesību aktu 
pārredzamību, efektivitāti un saskaņotību, uzsver Komisijas kā iestādes būtisko lomu, jo 
tā ar likumdošanas iniciatīvu sagatavo augstas kvalitātes priekšlikumus un apņemas darīt 
visu iespējamo, lai efektīvi pielāgotu šos priekšlikumus attiecīgai likumdošanas 
procedūrai, kā arī uzsver, cik svarīgi ir sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu šo 
tiesību pareizu īstenošanu;

2. atzīmē Komisijas iesaistīšanos šajā procesā, ko pierāda vairāki dokumenti, jo īpaši Trešais 
labāka regulējuma stratēģiskais pārskats Eiropas Savienībā, un tās pašreizējā darbība, 
tomēr atzīmē, ka programma joprojām nav zināma plašākai auditorijai, un mudina 
Komisiju veicināt tās saprotamību;

3. piekrīt Padomes 2009. gada 4. decembra secinājumu 3. un 15. punkta formulējumam 
attiecībā uz kopējo atbildību par normatīvās vides uzlabošanu un visu šajā procesā 
iesaistīto institūciju un privātpersonu atbildības stiprināšanu;

4. atzīmē Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas dalību šajā diskusijā, 
lai uzlabotu normatīvo vidi un mazinātu administratīvo slogu, un cer uz auglīgu sadarbību 
šajā jomā;

5. uzskata, ka nepieciešama 2003. gada Nolīguma par tiesību aktu labāku izstrādi plaša 
pārskatīšana, lai uzlabotu iestāžu sadarbību šajā jautājumā; vērš uzmanību uz attiecīgiem 
punktiem 2010. gada 9. februāra rezolūcijā par Pamatnolīgumu par attiecībām starp 
Parlamentu un Komisiju;

6. uzsver, ka vienkāršošanas process nedrīkst novest pie pašreizējā acquis standartu 
pazemināšanas, tādēļ ir jāparedz apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem;

7. atzinīgi vērtē dalībvalstu parlamentu ciešāku iesaistīšanos Eiropas likumdošanas procesā, 
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jo īpaši uzraudzības procesā pār tiesību aktu priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes 
principam; uzsver nepieciešamību dalībvalstu parlamentiem ievērot astoņu nedēļu 
termiņu, lai iesniegtu savu viedokli; norāda uz salīdzinoši nelielu skaitu līdz šim iegūto 
atzinumu no dalībvalstu parlamentiem, no kuriem tikai septiņi 2007. un 2008. gadā 
sniedza atzinumus vairāk nekā 10 reizes gadā;

8. atzinīgi vērtē Komisijas rīcību, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu ar valstu 
parlamentiem un informētu Parlamentu un Padomi, kā arī mudina dalībvalstu parlamentus 
skaidri nošķirt viedokļus par subsidiaritātes principu no atzinuma par Komisijas 
priekšlikumu pēc būtības;

Ietekmes novērtējums

9. uzsver, ka Komisijai ir galvenā atbildība par ietekmes novērtējuma izpildi; tai pat laikā 
apņemas turpināt darbu, veicot ietekmes novērtējumu būtiskiem grozījumiem Komisijas 
priekšlikumos;

10. ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, apsver nepieciešamību pārskatīt iestāžu Vienoto pieeju 
ietekmes novērtējumam; vērš uzmanību uz Komiteju priekšsēdētāju konferences šajā 
sakarā izdarītajiem secinājumiem darba dokumentos;

11. arī atgādina Komisijai, ka ikvienu jaunu priekšlikumu būtu jāizvērtē, ņemot vērā visas tā 
ietekmes, saskaņā ar principu par integrētu pieeju, kas prasa vienlaicīgu ietekmes analīzi 
ekonomikas, sociālajā un vides jomā;

12. īpaši uzsver vajadzību pēc pienācīgas pārbaudes attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumu 
sociālo ietekmi, tostarp to ietekmi uz Eiropas darba tirgu un dzīves līmeni sabiedrībā;

13. ierosina, ka Komisijai būtu jāveic ietekmes novērtējums visiem priekšlikumiem par 
administratīvā sloga samazināšanu, un tas ļautu veikt pētījumu par šo priekšlikumu 
iespējamo blakusietekmi;

14. atgādina, ka, lai objektīvi novērtētu ietekmi, Komisijai jāveic regulāra apspriešanās ar 
visām ieinteresētajām personām, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem; atzīmē, ka tie 
ir labāk jāinformē par iespēju piedalīties šajā procesā, un aicina apspriešanās laiku 
pagarināt līdz 8 nedēļām; pieprasa, lai Komisija sagatavotu un publicētu pārskatāmu 
sarakstu par attiecīgajā gadā plānotajiem ietekmes novērtējumiem, tādējādi dodot iespēju 
ieinteresētajām personām pienācīgi sagatavoties;

15. uzsver, ka būtu pastāvīgi jāuzrauga ietekmes novērtējuma kvalitāte; atzinīgi vērtē 
Padomes atzinumu par ietekmes novērtējuma kvalitātes uzlabošanu kopumā un norāda, ka 
Padomei jāpiemēro stingrāki vērtēšanas kritēriji; tomēr atzīmē, ka liela daļa no ietekmes 
novērtējumiem (vairāk nekā 30 %), kurus Padome sākotnēji noraidīja, pierāda 
nepieciešamību attiecīgajiem Komisijas dienestiem turpināt uzlabot to kvalitāti; turklāt 
aicina palielināt Padomei pieejamos cilvēkresursus;

16. atzinīgi vērtē Komisijas darbu pie jaunām pamatnostādnēm ietekmes novērtējuma 
īstenošanai, jo īpaši ietverot to jautājumu kopumu, kas saistīti ar subsidiaritātes principu 
un proporcionalitātes principu; cer, ka jaunās pamatnostādnes sniegs būtisku ieguldījumu 



PR\801211LV.doc 7/11 PE438.154v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

ietekmes novērtējuma procesa uzlabošanā, un tādējādi veicinās ierosināto tiesību aktu 
labāku kvalitāti;

17. mudina Komisiju precizēt darba kārtības „smart regulation” politikas vadlīnijām, kuras 
izklāstīja Komisijas priekšsēdētājs Barroso, jo īpaši sakarā ar ex-post (pēcnovērtēšanas) 
pastiprināšanu;

18. mudina Komisiju veikt pieņemto tiesību aktu sistemātiskus ex-post novērtējumus, cita 
starpā, lai pārbaudītu, cik iespējams, savu priekšlikumu prognozēto ietekmes 
novērtējumu;

19. atzīmē Revīzijas palātas ierosmi izvērtēt ietekmes novērtējuma sistēmu un ar interesi 
gaida šo pasākumu rezultātus;

Administratīvā sloga samazināšana

20. uzsver, cik svarīgi ir samazināt pamatdarbības izmaksas uzņēmumiem Eiropas Savienībā, 
lai tie varētu sekmīgi darboties grūtajos ekonomiskajos apstākļos, kā arī atzīmē, ka 
administratīvā sloga samazināšana uzņēmumiem nedrīkst pazemināt darba drošības 
standartus;

21. atzinīgi vērtē Komisijas pašreizējā darba rezultātus, piemēram, sagatavojot priekšlikumus, 
kā pakāpeniski samazināt administratīvo slogu līdz pat 33 % līdz 2012. gadam, kas 
pārsniedz iepriekšējo apņemšanos samazināt to par 25 %; atzīmē, ka tādējādi ietaupījumi 
var sasniegt EUR 40 miljardus1;

22. vērš īpašu uzmanību uz panākumiem darbā pie Komisijas priekšlikumiem, kam ir 
vislielākais līdzekļu ietaupīšanas potenciāls (piemēram, mikrouzņēmumu izslēgšana no 
ES grāmatvedības prasībām un grozījumi attiecībā uz PVN atskaitēm, atvieglojot 
elektronisko rēķinu piesūtīšanu); aicina dalībvalstis konstruktīvi sadarboties ar Padomi un 
nekavēt pieņemto aktu ieviešanu savās tiesību sistēmās;

23. konstatē, ka administratīvā sloga izvērtēšanas programma izrādījusies laba, taču dārga; 
mudina Komisiju apsvērt alternatīvas metodes administratīvā sloga izvērtēšanai, 
piemēram, apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm, kas ļauj ātri novērst šo slogu īpašos 
gadījumos;

24. atzīmē, ka salīdzinoši neliels skaits (2008. gadā — 148) ierosinājumu ir iesniegti 
tiešsaistē, izmantojot īpašu tīmekļa vietni; uzskata, ka Komisijai vajadzētu paplašināt 
iespēju noteikt dažādos pārāk augstu administratīvo izmaksu subjektus, kas izriet no 
dalībvalstu vai Eiropas tiesību aktiem;

25. piekrīt Komisijai, ka elektroniskās saziņas līdzekļi ir ideāls instruments, lai samazinātu 
administratīvo slogu, un mudina to īstenot e-Komisijas paziņojuma nodomus 2006.–
2010. gadam un Stratēģijas i2010 nodomus, kuru mērķis ir modernizēt pārvaldi Eiropā;

26. mudina Komisiju turpināt īstenot nozaru plānu mērķus, lai samazinātu administratīvo 
                                               
skatīt Rīcības programmas 6. lapā administratīvā sloga samazināšanu ES. Nozaru plānus un pasākumus, lai 
samazinātu slogu 2009. gadā (COM (2009) 0544),
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slogu, apņemas nodrošināt attiecīgo tiesību aktu priekšlikumu efektīvu apstrādi;

27. atzīmē Augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupas pozitīvo ieguldījumu 
jautājumu lemšanā saistībā ar Eiropas Komisijas administratīvā sloga samazināšanas 
programmu; aicina pagarināt grupas pilnvaras līdz 2013. gadam, lai tā varētu novērtēt 
administratīvā sloga samazināšanas programmas izpildi Eiropas Savienības un dalībvalstu 
līmenī; uzskata, ka grupas sastāvs būtu jāpapildina ar ekspertiem no citām dalībvalstīm;

28. norāda, ka pilsoņi nespēj atšķirt administratīvo slogu, kas izriet no ES tiesību aktiem, no 
tā, ko nosaka dalībvalstu tiesību akti; dažreiz dalībvalsts administratīvais slogs palīdz radīt 
negatīvu Eiropas Savienības tēlu;

29. atzīmē, ka panākumiem sloga samazināšanā ir nepieciešama aktīva Komisijas sadarbība ar 
dalībvalstīm, lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas un tā saucamās tiesību aktu 
„uzspodrināšanas”;

30. mudina dalībvalstis konsekventi īstenot to mērķus administratīvā sloga samazināšanai; 
aicina Augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupu pārraudzīt dalībvalstu mērķu 
izpildi administratīvā sloga samazināšanai; cer uz turpmāku produktīvu sadarbību ar 
dalībvalstu parlamentiem šajā sakarā;

Institucionālas un procesuālas piezīmes

31. atzinīgi vērtē Komisijas pašreizējos centienus priekšlikumu izvirzīšanā un sagatavošanā 
par Eiropas tiesību aktu vienkāršošanu un saskaņošanu; norāda arī uz nepieciešamību 
uzturēt labu iestāžu sadarbību šajā jomā, jo īpaši attiecībā uz Komisijas atsauktajiem 
tiesību aktu priekšlikumiem, ko uzskata par vajadzīgiem;

32. mudina Komisiju turpināt izmantot tiesību aktu kodifikācijas veidu un iepazīstināt ar
2009. gada ziņojumu, kurā sniegti visi programmas rezultāti1;

33. uzsver, ka piemērojamo tiesību aktu maiņai vienmēr jāveic pārstrādāšanas process, tai pat
laikā atzīst un ievēro Komisijas tiesības likumdošanas procesā;

34. norāda, ka citas iniciatīvas tiesību aktu vienkāršošanai tiek pakļautas parastai 
likumdošanas procedūrai un tās juridiskajiem nosacījumiem; tai pat laikā paziņo, ka 
pieliek visas pūles, lai Komisijas priekšlikumus izskatītu pēc iespējas īsākā termiņā;

35. vērš uzmanību uz skaidriem noteikumiem Līgumā2, kas liedz Parlamentam un Padomei 
pieņemt tiesību aktus, kuri nav paredzēti līguma noteikumos šajā jomā;

36. brīdina no atteikšanās no vajadzīgiem tiesību aktiem par labu ieteikuma rakstura vai 
citiem juridiski nesaistošiem instrumentiem; uzskata, ka jebkurā gadījumā nepieciešams 
rūpīgi pārbaudīt šādas izvēles sekas saskaņā ar Līguma tiesību aktiem un dažādo attiecīgo 
institūciju lomu;

37. arī atgādina, ka tā sauktā „mīkstā likuma” instrumenti jālieto ar lielu piesardzību, neskarot 
                                               
1 skatīt „Trešais ziņojums par stratēģiju normatīvās vides vienkāršošanai” (COM(2009) 0017) 5. punktu
2  LESD 296. panta 3. punkts
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tiesisko noteiktību un skaidrību par piemērojamiem tiesību aktiem;

38. atzinīgi vērtē uzlaboto apmaiņu ar informāciju un dokumentiem saistībā ar īstenošanas 
pasākumiem (komitoloģija), un jo īpaši jauno regulatīvo procedūru saistībā ar uzraudzību;
izsaka cerību, ka pāreja uz jauno sistēmu, kas ieviesta ar Lisabonas līgumu, notiks efektīvi 
un bez nepamatotas kavēšanās;

39. atzīmē arī vairākas citas institucionālas izmaiņas, kas ieviestas ar Lisabonas līgumu un kas 
ietekmēs likumdošanas procedūru Eiropas Savienībā; jo īpaši uzsver, cik nozīmīgas ir 
Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas un atzinīgi vērtē Komisijas pētījumus Zaļajā 
grāmatā šajā jautājumā;

40. aicina Komisiju, ņemot vērā Parlamenta rezolūciju par Kopienas tiesību aktu 
piemērošanas pārraudzību, pilnībā izmantot savas tiesības saskaņā ar Lisabonas līguma 
258. un 260. pantu, jo īpaši attiecībā uz pasākumu nepaziņošanu, transponējot direktīvas 
dalībvalstīs;

41. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai (, un ...).
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PASKAIDROJUMS

Ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi (angļu valodā — better law-making) Eiropas 
Savienībā aptver daudzus jautājumus. Papildus subsidiaritātes un proporcionalitātes principam
ir jāīsteno stratēģija kopumā, lai uzlabotu normatīvo vidi (angļu valodā — better regulation) 
Eiropas mērogā. Šī programma tika uzsākta ar 2003. gada Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu 
labāku izstrādi un tika ierosināta vairākās divu iepriekšējo sasaukumu Parlamentu rezolūcijās. 
Stratēģija paredz ierosināto tiesību aktu sociālās, ekonomiskās ietekmes un ietekmes uz vidi
prognozēšanu, administratīvā sloga samazināšanu un spēkā esošo tiesību aktu vienkāršošanu 
un saskaņošanu.

Šis ziņojuma projekts attiecas gan uz Komisijas 15., gan 16. ziņojumu par tiesību aktu labāku 
izstrādi, kuri aptver 2007.–2008. gadu, uz „Trešo labāka regulējuma stratēģisko pārskatu”
(2009. gada 28. janvāris, ar pielikumiem), uz 2009. gada 22. oktobra Rīcības programmu 
administratīvā sloga samazināšanai, kā arī citiem dokumentiem, ko pieņēmušas dažādas 
iestādes, tostarp nesenajām Parlamenta rezolūcijām par tiesību aktu labāku izstrādi un 
Kopienas tiesību aktu piemērošanas pārraudzību.

Šis ziņojums ir piemērots gadījums, lai atsauktos uz vairākiem svarīgiem institucionālajiem 
jautājumiem, kas saistīti ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā (2009. gada 1. decembrī), kuriem 
varētu būt ietekme uz likumdošanu nākotnē.

Svarīgākie šajā projektā apspriestie jautājumi:

 Subsidiaritātes un proporcionalitātes principi
Šie principi ir pamata prasības attiecībā uz primārajiem tiesību aktiem, un to pareizai 
pielietošanai būtu jāveicina tiesību aktu lielāka atbilstība Eiropas pilsoņu cerībām. No 
otras puses, šie tiesību akti ļauj dalībvalstīm īstenot savas likumdošanas pilnvaras,
sadarbojoties dažādiem valdības līmeņiem un tādējādi uzlabojot juridisko noteiktību.
Lisabonas līgums būtiski nostiprina valstu parlamentu lomu saistībā ar subsidiaritātes 
principu. Tagad Komisija nosūta visus likumdošanas priekšlikumus valstu parlamentiem, 
taču pagaidām tikai daži parlamenti regulāri sniedz savus atzinumus. Tuvākajā nākotnē 
valstu parlamenti būtu jāmudina sadarboties un izmantot jaunās iespējas.

 Ietekmes novērtējums
Ietekmes novērtējums ir ļoti svarīga tiesību aktu pieņemšanas procesa daļa, un Parlaments 
ir atkārtoti vērsis uzmanību uz faktu, ka Komisijai šis novērtējums jāsagatavo ar vislielāko 
rūpību. Komisija, atbildot uz Parlamenta prasībām, 2006. gadā iecēla Ietekmes 
novērtējuma padomi, kas darbojas Komisijas ietvaros un tās priekšsēdētāja pakļautībā. Šī 
padome pārrauga ietekmes novērtējumu kvalitāti pirms tiesību akta projekta iesniegšanas 
oficiāla Komisijas priekšlikuma formā. Ņemot vērā padomes iepriekšējās darbības 
rezultātus, ir nepieciešams nodrošināt tās pilnīgu neatkarību un atbilstošus darba 
apstākļus. Pašlaik padome sastāv no 5 locekļiem (vai viņu vietniekiem), kuri darbojas ar 
15 dalībnieku atbalstu, un tas šķiet nepietiekami, ņemot vērā to, ka tā sniedz atzinumus 
par ietekmes novērtējumiem, kas nāk no visiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, aptverot 
visas tiesību jomas. Cita starpā, Ietekmes novērtējumu padomes atzinumu ietekmē 
Komisija 2009. gada janvārī pieņēma arī jaunas pamatnostādnes attiecībā uz sagatavoto 
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novērtējumu.
Referente uzskatīja par vajadzīgu šajā projektā atsaukties uz šiem jautājumiem, lai gan 
Juridiskā komiteja izstrādājusi arī atsevišķu ziņojumu par ietekmes novērtējuma 
sagatavošanu.

 Administratīvā sloga samazināšana
Ņemot vērā vērienīgo mērķi līdz 2012. gadam par 25 % samazināt administratīvās 
izmaksas, kas izriet no ES tiesību aktiem, referentei ir jārisina gan metodoloģijas 
jautājumi par to samazināšanu, gan jautājumi par sadarbību starp ES iestādēm un 
dalībvalstīm šajā procesā. Īpaši svarīga šķiet informācija, ka, pamatojoties uz standarta 
administratīvo izmaksu novērtēšanu, ir konstatēts, ka 72 ES tiesību akti uzliek 486 
informācijas sniegšanas pienākumus, kā rezultātā dalībvalstīs tika pieņemti vairāk nekā 
10 tūkstoši īstenošanas tiesību aktu. Turklāt tiek lēsts, ka 32 % no ES administratīvā sloga 
rada dažu dalībvalstu sūdzības par lēmumiem ārpus ES tiesību aktiem (pārāk stingru 
īstenošanu) un to administratīvo procedūru neefektivitāte. Tas pierāda, cik svarīga šajā 
procesā ir administratīvā sloga samazināšana dalībvalstīs un ka ES tiesību aktu 
transponēšana būtu jākontrolē rūpīgi un visaptveroši.
Ņemot vērā Komisijas 2009. gada oktobrī formulētos sloga samazināšanas plānus pa 
nozarēm, šķiet vēlams pieņemt nostāju attiecībā uz dažādiem tiesību aktu priekšlikumiem. 
Šajā projektā arī novērtēta Augsta līmeņa neatkarīgo ieinteresēto personu grupas loma 
administratīvā sloga mazināšanā; tās priekšsēdētājs Edmund Stoiber apmeklēja Juridisko 
komiteju 2009. gada novembrī.

 Tiesību aktu vienkāršošana un saskaņošana
Šajā sakarā būtu jāņem vērā Komisijas Trešais progresa ziņojums par normatīvās vides 
vienkāršošanas stratēģiju, tostarp informācija par konkrētiem priekšlikumiem un grafiku 
Komisijas darbam. Parlamentam vajadzētu uzsvērt savu atbalstu stratēģijai un vispārējiem 
mērķiem šajā procesā, toties Juridiskās komitejas pieredze likumu atjaunināšanā pārrēķinu 
un kodifikācijas režīmā dod iespēju uzlabot iestāžu sadarbību.

Sešus gadus pēc Iestāžu nolīguma parakstīšanas par tiesību aktu labāku izstrādi var jau izdarīt 
dažus kopsavilkumus un apsvērt, kā turpmāk uzlabot šo sadarbību. Referente neuzskata par 
nepieciešamu šajā projektā ierosināt veikt izmaiņas attiecīgajos nolīgumos (tostarp Vienotajā 
pieejā ietekmes novērtējumam), tomēr vērš uzmanību uz atbilstīgām vadlīnijām, kas ietvertas
Parlamenta reformas darba grupas nobeiguma ziņojumā un 9. februāra rezolūcijā par 
pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām.

Sakarā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā referente vērš uzmanību uz Eiropas Savienības 
pilsoņu iniciatīvu, kas ļauj pilsoņiem aktīvi piedalīties Eiropas tiesību aktu izstrādāšanā. 
Referente mudina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt īstenošanas tiesību aktu 
priekšlikumus, kuri ļautu praktiski īstenot šīs iniciatīvas. Ievērības cienīgs ir arī jaunais ar 
Līgumu ieviestais deleģēto un īstenošanas pasākumu sadalījums.


