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PR_COD_1am

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 nosaka normas un 
vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2010)0083),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Budžeta komitejas, 
Attīstības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un 
lauku attīstības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un 
Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7 0000/2010),

1. pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

(8) Jāparedz kritēriji, lai noteiktu 
procedūru, kas jāizmanto īstenošanas aktu 
pieņemšanai. Lai panāktu lielāku 
saskaņotību un nodrošinātu, ka procedūras 
prasības ir samērīgas ar pieņemamo 
īstenošanas aktu būtību, minētajiem 
kritērijiem ir jābūt saistošiem.

(8) Jāparedz kritēriji, lai noteiktu 
procedūru, kas jāizmanto īstenošanas aktu 
pieņemšanai. Lai panāktu lielāku 
saskaņotību un nodrošinātu, ka procedūras 
prasības ir samērīgas ar pieņemamo 
īstenošanas aktu būtību, minētajiem 
kritērijiem ir jābūt saistošiem, proti, 
pārbaudes procedūru var izmantot tikai 
tad, ja ir izpildīti šie kritēriji.
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Or. en

Pamatojums

Jāprecizē to kritēriju būtība, kuri nosaka procedūras, proti, konsultēšanās vai pārbaudes 
procedūras, izvēli.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

(12a) Eiropas Parlaments un Padome var 
jebkurā laikā darīt zināmu Komisijai savu 
uzskatu, ka īstenošanas akta projekts 
pārsniedz pamataktā paredzētās 
īstenošanas pilnvaras. Šādā gadījumā 
Komisija pārskata attiecīgo pasākuma 
projektu un informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par darbību, ko tā plāno veikt, 
un par tās iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Pārbaudes tiesības, kas iepriekš bija paredzētas Komitoloģijas lēmuma 8. pantā, ir 
nepieciešamas, lai katra likumdevēja iestāde varētu laicīgi informēt Komisiju, ja tā uzskata, 
ka īstenošanas akta projekts pārsniedz pamataktā paredzētās īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

(14) Lēmums 1999/468/EK ir jāatceļ. Lai 
nodrošinātu pāreju no 
Lēmumā 1999/468/EK paredzētā uz šajā 
regulā noteikto režīmu, visas atsauces
spēkā esošajos tiesību aktos uz minētajā 
lēmumā paredzētajām procedūrām, 
izņemot regulatīvo kontroles procedūru, 
kas paredzēta tā 5.a pantā, ir uzskatāmas 

(14) Lēmums 1999/468/EK ir jāatceļ un 
spēkā esošajos pamataktos iekļautās 
atsauces uz procedūrām, kas noteiktas 
minētajā lēmumā, pēc iespējas drīzāk un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz 2012. 
gada 31. decembrim jāpielāgo Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 290. un 
291. pantā paredzētajiem jaunajiem 
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par atsaucēm uz atbilstošajām 
procedūrām, kas paredzētas šajā regulā. 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta ietekme 
ir jāsaglabā spēkā esošajos pamataktos, 
kuri attiecas uz minēto pantu.

noteikumiem par deleģētajām un 
īstenošanas pilnvarām. Kamēr šī 
pielāgošana nav veikta, lai nodrošinātu 
pāreju no Lēmumā 1999/468/EK paredzētā 
uz šajā regulā noteikto režīmu, provizoriski 
jāpiemēro šajā regulā paredzētās 
procedūras, ja spēkā esošajos tiesību aktos 
ir atsauce uz minētajā lēmumā 
paredzētajām procedūrām, izņemot 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta tā 5.a pantā, kurš provizoriski 
jāturpina piemērot.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka priekšlikuma 10. pantā paredzētie pārejas noteikumi ir tikai tehnisks 
risinājums, kas neskar tiesību kopuma nepieciešamo pielāgošanu katrā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

(14a) Iepriekšminētā pielāgošana 
prioritārā kārtībā jāveic tajās politikas 
jomās, uz kurām neattiecās Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 251. pants 
un uz kurām tagad attiecas parastā 
likumdošanas procedūra.

Or. en

Pamatojums

Prioritāra pielāgošana noteikumiem par deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem jāveic 
tajās politikas jomās, uz kurām neattiecās koplēmuma procedūra un uz kurām šobrīd attiecas 
parastā likumdošanas procedūra.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk "pamatakts") 
noteikts, ka Komisijas veikto juridiski 
saistošo īstenošanas aktu pieņemšanu 
kontrolē dalībvalstis.

Ar šo regulu nosaka normas un vispārīgos 
principus, kuri reglamentē mehānismus, ko 
piemēro gadījumos, kad juridiski saistošā 
Savienības aktā (turpmāk "pamatakts") 
norādīts, ka vajadzīgi vienādi īstenošanas 
nosacījumi, un noteikts, ka Komisijas 
veikto īstenošanas aktu pieņemšanu 
kontrolē dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Šī panta formulējumā noteikti jāņem vērā tas, ka atbilstoši LESD 291. pantam Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jānosaka situācijas, kurās ir nepieciešami vienādi nosacījumi, 
lai īstenotu atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai pieņemtos aktus, un kurās 
īstenošanas pilnvaras attiecīgi jāpiešķir Komisijai, kā arī jālemj par to, kādi dalībvalstu 
kontroles mehānismi attiecas uz šo īstenošanas pilnvaru piemērošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

4. Ja atzinums netiek sniegts, Komisija 
pasākumu projektu var pieņemt. Ja 
Komisija pasākumu projektu nepieņem,
priekšsēdētājs var iesniegt komitejai 
pasākumu projekta grozītu versiju.

4. Ja atzinums netiek sniegts, Komisija 
nepieņem pasākumu projektu. 
Priekšsēdētājs var iesniegt šo pasākumu 
projektu turpmākai apspriešanai komitejā 
vai iesniegt komitejai pasākumu projekta 
grozītu versiju.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas pasākuma pieņemšanai saskaņā ar pārbaudes procedūru vajadzētu notikt tikai 
tad, ja ir saņemts skaidrs apstiprinājums no komitejas.



PR\817540LV.doc 9/14 PE441.207v02-00

LV

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

2.a Šī panta 1. punkta c) un 
e) apakšpunktā minētos dokumentus 
Komisija oficiāli nosūta komitejas 
locekļiem un vienlaikus arī Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Pasākumu projektam, ar ko iepazīstina komiteju, tostarp jebkādām turpmākām grozītām 
versijām, kā arī galīgajam pasākumu projektam vajadzētu būt ne tikai pieejamiem 
likumdevējai institūcijai, bet likumdevēju institūciju vajadzētu arī aktīvi informēt par šiem 
dokumentiem, līdzko tie kļūst pieejami.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

2.b Eiropas Parlaments un Padome var 
jebkurā laikā darīt zināmu Komisijai savu 
uzskatu, ka īstenošanas akta projekts 
pārsniedz pamataktā paredzētās 
īstenošanas pilnvaras. Šādā gadījumā 
Komisija pārskata attiecīgo pasākuma 
projektu un informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par darbību, ko tā plāno veikt, 
un par tās iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Pārbaudes tiesības, kas iepriekš bija paredzētas Komitoloģijas lēmuma 8. pantā, ir 
nepieciešamas, lai katra likumdevēja iestāde varētu laicīgi informēt Komisiju, ja tā uzskata, 
ka īstenošanas akta projekts pārsniedz pamataktā paredzētās īstenošanas pilnvaras.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

Spēkā esošo aktu pielāgošana
Ne vēlāk kā līdz 2012. gada 
31. decembrim Komisija pārskata 
pamataktus, kas pieņemti pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, lai šādus aktus 
pielāgotu jaunajiem noteikumiem par 
deleģētajām un īstenošanas pilnvarām, 
kas paredzētas LESD 290. un 291. pantā. 
Komisija regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šādas 
pārskatīšanas rezultātiem. Attiecīgā 
gadījumā ziņojumiem pievieno 
likumdošanas priekšlikumus. Šo 
pielāgošanu prioritārā kārtībā veic tajās 
politikas jomās, uz kurām neattiecās 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
251. pants un uz kurām tagad attiecas 
parastā likumdošanas procedūra.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka priekšlikuma 10. pantā paredzētie pārejas noteikumi ir tikai tehnisks 
risinājums, kas neskar tiesību kopuma nepieciešamo pielāgošanu katrā gadījumā atsevišķi. 
Prioritāra pielāgošana noteikumiem par deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem jāveic 
tajās politikas jomās, uz kurām neattiecās koplēmuma procedūra un uz kurām šobrīd attiecas 
parastā likumdošanas procedūra.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

Spēkā esošo pamataktu pielāgošana Pārejas pasākumi, kas attiecas uz spēkā 
esošiem pamataktiem

Or. en
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Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka priekšlikuma 10. pantā paredzētie pārejas noteikumi ir tikai tehnisks 
risinājums, kas neskar tiesību kopuma nepieciešamo pielāgošanu katrā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

Ja pamataktos, kas pieņemti pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, ir paredzēta 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošana saskaņā ar 
Lēmumu 1999/468/EK, piemēro šādus 
noteikumus: 

Kamēr pamataktos, kuri ir pieņemti pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā un kuros ir 
paredzēta Komisijas īstenošanas pilnvaru 
piemērošana saskaņā ar 
Lēmumu 1999/468/EK, nav veikti 
pielāgojumi saskaņā ar 9.a pantu,
piemēro šādus noteikumus:

a) atsauces uz 3. pantu
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 4. pantu;

a) ja pamataktā ir atsauce uz 
Lēmuma 1999/468/EK 3. pantu, piemēro 
šīs regulas 4. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru;

b) atsauces uz 4. un 5. pantu
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 5. pantu;

b) ja pamataktā ir atsauce uz 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 5. pantu, 
piemēro šīs regulas 5. pantā minēto 
pārbaudes procedūru;

c) atsauces uz 6. pantu
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par
atsaucēm uz šīs regulas 6. pantu;

c) ja pamataktā ir atsauce uz 
Lēmuma 1999/468/EK 6. pantu, piemēro 
šīs regulas 6. pantu;

d) atsauces uz 7. un 8. pantu
Lēmumā 1999/468/EK ir uzskatāmas par 
atsaucēm uz šīs regulas 8. pantu.

d) ja pamataktā ir atsauce uz 
Lēmuma 1999/468/EK 7. un 8. pantu, 
piemēro šīs regulas 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka priekšlikuma 10. pantā paredzētie pārejas noteikumi ir tikai tehnisks 
risinājums, kas neskar tiesību kopuma nepieciešamo pielāgošanu katrā gadījumā atsevišķi.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas piedāvātais priekšlikums Grozījums

Visām pašreizējām komitejām piemēro šīs 
regulas 3. un 7. pantu.

Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos 
visām pašreizējām komitejām piemēro šīs 
regulas 3. un 7. pantu.

Or. en 

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka priekšlikuma 10. pantā paredzētie pārejas noteikumi ir tikai tehnisks 
risinājums, kas neskar tiesību kopuma nepieciešamo pielāgošanu katrā gadījumā atsevišķi.
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PASKAIDROJUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību jauninājums ir noteiktā atšķirība starp deleģētajiem 
aktiem (LESD 290. pants).un īstenošanas aktiem (LESD 291. pants). Uz īstenošanas aktiem, 
kuri pēc būtības ir kvazinormatīvi akti, attiecas pārbaudes, kuras katrā gadījumā atsevišķi 
nosaka Eiropas Savienības likumdevēja institūcija. Parlaments 2010. gada 5. maijā pieņēma 
rezolūciju par šo jautājumu („likumdošanas deleģēšanas pilnvaras”)1. Īstenošanas pilnvaras 
līgumā ir formulētas kā izņēmums no noteikuma par to, ka dalībvalstis ir atbildīgas par visu to 
valsts tiesību aktu pieņemšanu, kas nepieciešami saistošu Savienības aktu īstenošanai. 
Saskaņā ar šo izņēmumu, ja ir nepieciešami vienādi nosacījumi juridiski saistošu Savienības 
aktu īstenošanai, šie akti piešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai2, uzraudzību nodrošinot ar 
„dalībvalstu kontroles mehānismu” palīdzību3. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
Parlaments tagad ir līdzatbildīgs par šo kontroles mehānismu noteikšanu4.

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu kopumā un savā ziņojuma projektā norāda uz 
atsevišķiem jautājumiem, kurus viņš uzskata par būtiski svarīgiem Parlamentam un kurus 
vajadzētu iekļaut tiesību akta tekstā. 

Pirmkārt, būtu skaidri jānosaka, ka spēkā esošo komitoloģijas procedūru automātiska 
pielāgošana, ko Komisija iesaka 10. pantā, ir tikai un vienīgi pārejas pasākums, kas neskar 
gaidāmo pielāgošanu ar likumdošanas procedūras palīdzību, lai ņemtu vērā katru atsevišķu 
gadījumu. Praktisku apsvērumu dēļ un juridiskās noteiktības nolūkos šī pielāgošana būtu 
jāveic noteiktā laikposmā, tādējādi parādot visu iesaistīto iestāžu apņemšanos Savienības 
tiesiskajā regulējumā ieviest visas no Lisabonas līguma izrietošās izmaiņas (sk. grozījumus 
Nr. 3., 4., 9., 10. un 11).

Otrkārt, referents uzskata, ka ļoti svarīga ir informācijas sniegšana Parlamentam un Padomei. 
Ņemot vērā, ka likumdevēja institūcija lemj, pirmkārt, par deleģētā akta un/vai īstenošanas 
akta izmantošanu un par abos gadījumos (saistībā ar īstenošanas aktiem — šeit izskatāmajā 
priekšlikumā) piemērojamajiem kontroles mehānismiem, Komisijai jāinformē Parlaments un 
Padome par to, kā tā piemēro savas īstenošanas pilnvaras. Tāpēc īstenošanas aktu projekti 
(tostarp turpmāki projekti, ja pirmais projekts tiek grozīts) aktīvi jānosūta Parlamentam un 
Padomei (sk. grozījumu Nr. 7). Tas ļaus abām likumdevējām iestādēm pēc iespējas ātrāk 
reaģēt, ja viena no tām uzskata, ka īstenošanas akta projekts pārsniedz pilnvaras, kas 
Komisijai piešķirtas pamataktā. Šādā gadījumā Komisijai būtu jāinformē likumdevēja 
institūcija par darbību, ko tā plāno veikt, lai ņemtu vērā Parlamenta un Padomes viedokli, kā 
arī jānorāda iemesli, kas ir pamatā tās rīcības plānam (sk. grozījumus Nr. 2 un 8).

Treškārt, referents vēlētos precizēt, kādā nozīmē kritēriji, kuri nosaka pārbaudes vai 
konsultēšanās procedūras izvēli, tiek uzskatīti par „saistošiem” likumdevējai institūcijai (sk. 
grozījumu Nr. 1). 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010.
2 Atsevišķos izņēmuma gadījumos (ES līguma 24. un 26. pants) šādas pilnvaras var piešķirt Padomei.
3 LESD 291. panta 1., 2. un 3. punkts.
4 LESD 291. panta 3. punkts.
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Referents vēlētos uzsvērt līguma skaidro formulējumu un rīcības brīvību, kas piešķirta 
likumdevējai institūcijai kritēriju izpildes noteikšanā. Turklāt regulā būtu jānorāda, ka 
atsevišķi īstenošanas akti var nebūt saistoši (sk. grozījumu Nr. 5).

Visbeidzot, ziņojuma projektā ir aplūkots jautājums par to, kā Komisiju ietekmē tas, ka nav 
komitejas atzinuma (sk. grozījumu Nr. 6).


