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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pasākumiem, kas veikti saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kurus Komisija piemēro, izmantojot savas īstenošanas 
pilnvaras
(2012/2323(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu,

– ņemot vērā 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 izmantošanu1,

– ņemot vērā Kopējo vienošanos par deleģētajiem aktiem, kuru apstiprināja Priekšsēdētāju 
konferences 2011. gada 3. marta sanāksmē,

– ņemot vērā pēdējo pamatnolīgumu par attiecībām starp Eiropas Parlamentu un Eiropas 
Komisiju2, jo īpaši tā 15. punktu un 1. pielikumu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 5. septembra spriedumu lietā C-355/10 
Parlaments/Padome (vēl nav paziņots) un lietu C-427/12 Komisija/Eiropas Parlaments un 
Eiropas Savienības Padome, kas pašlaik tiek izskatīta,

– ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām3,

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2013. gada 8. februāra vēstuli Padomes 
priekšsēdētājam par virzības trūkumu Padomē,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības, Ekonomikas un monetārās 
komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, 
Zivsaimniecības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju atzinumus 
(A7-0000/2013),

A. tā kā Lisabonas līgumā Parlamentam un Padomei („likumdevējam”) tika paredzēta iespēja 
leģislatīvajā aktā („pamataktā”) deleģēt daļu savu pilnvaru Komisijai; tā kā pilnvaru 
deleģēšana ir sarežģīts process, kurā Komisijai uzdod īstenot pilnvaras, kas raksturīgas 
likumdevēja funkcijām; tā kā tādējādi ar deleģēšanu saistītā jautājuma izvērtēšanā galvenā 
uzmanība vienmēr ir jāvelta likumdevēja brīvībai; tā kā saskaņā ar pastāvīgo judikatūru 
būtiskās normas reglamentējamā jomā ir jāpieņem likumdevējam; tā kā tādējādi šīs 
deleģētās pilnvaras var īstenot, tikai lai papildinātu vai grozītu leģislatīvā akta elementus, 

                                               
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
2 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
3 OV C 81 E, 15.3.2011., 6. lpp.
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kuri nav būtiski; tā kā deleģēšanas rezultātā Komisijas pieņemtie deleģētie akti būs 
vispārēji piemērojami neleģislatīvi akti; tā kā pamataktā ir skaidri jānosaka attiecīgās 
deleģēšanas mērķis, saturs, apjoms un ilgums un ir jāparedz nosacījumi, kas attiecas uz 
deleģēšanu;

B. tā kā, lai paredzētu praktisko kārtību, kā arī paskaidrojumus un vēlamās procedūras, par 
kurām ir panākta vienošanās un kuras saskaņā ar LESD 290. pantu piemērojamas 
likumdošanas pilnvaru deleģēšanai, Parlaments, Padome un Komisija panāca Kopēju 
vienošanos par deleģētajiem aktiem, lai atvieglotu deleģēto pilnvaru izmantošanu un 
efektīvu Eiropas Parlamenta un Padomes īstenotu šo pilnvaru kontroli;

C. tā kā Līgumos ir paredzēts, ka dalībvalstis pieņem visus valsts tiesību aktus, kas vajadzīgi, 
lai īstenotu juridiski saistošos Savienības aktus; tā kā gadījumos, kad saistošu Savienības 
aktu īstenošanai ir vajadzīgi vienoti nosacījumi, šie akti piešķir Komisijai (un konkrētos 
izņēmuma gadījumos — Padomei) īstenošanas pilnvaras, kā paredzēts LESD 291. pantā;
tā kā gadījumos, kad pamataktā ir paredzēts, ka dalībvalstīm ir jākontrolē Komisijas 
veikta īstenošanas aktu pieņemšana, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 šiem aktiem 
būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai; tā kā minētās regulas pielikumā iekļautajā 
paziņojumā Komisija pauž svarīgu apņemšanos bez kavēšanās veikt acquis saskaņošanu 
ar jauno deleģēto un īstenošanas aktu sistēmu, kas ir jāpabeidz šajā likumdošanas periodā, 
ieskaitot pamataktus, kuri attiecas uz regulatīvo kontroles procedūru (RKP);

D. tā kā likumdevējam katrā atsevišķā gadījumā ir jānosaka katra leģislatīvā akta 
detalizācijas pakāpe un tādējādi arī tas, vai deleģēt pilnvaras Komisijai deleģēto aktu 
pieņemšanai un vai būs vajadzīgas pilnvaras, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
leģislatīvā akta īstenošanai; tā kā šādu deleģēšanas vai īstenošanas pilnvaru piešķiršana 
nekad nav pienākums; tā kā gadījumos, kad ir vajadzīga elastība un efektivitāte un kad to 
nav iespējams nodrošināt, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, šāda pilnvaru 
piešķiršana tomēr būtu jāapsver; tā kā lēmums par to, vai piešķirt deleģētā vai īstenošanas 
akta pilnvaras, ir jāpamato ar objektīviem faktoriem, kuriem ir jāparedz iespēja pieņemto 
risinājumu izskatīt tiesā;

E. tā kā likumdošanas sarunas par daudziem dokumentiem ir apliecinājušas, ka iestādes 
konkrētus jautājumus interpretē atšķirīgi; tā kā saskaņā ar Reglamenta 37.a pantu 
Parlamenta komitejas, pārbaudot priekšlikumu, kurš ietver deleģētos aktus, var pieprasīt 
Juridiskās komitejas atzinumu; tā kā Priekšsēdētāju konference 2012. gada 13. janvārī 
apstiprināja kopēju nostāju un 2012. gada 19. aprīlī — horizontālu pieeju, kas ir jāievēro 
atsevišķām komitejām, lai pārvarētu viedokļu atšķirības; tā kā Parlamentam ir jāpadziļina 
šī vienotā nostāja, nosakot savus kritērijus LESD 290. un 291. panta piemērošanai un 
veltot centienus, lai vienotos par šādiem kritērijiem ar Padomi un Komisiju,

1. uzskata, ka Parlamentam, piemērojot LESD 290. un 291. pantu, būtu jāievēro šādi 
kritēriji:

 lēmums par to, vai pasākums ir vai nav saistošs, ir jāpieņem, pamatojoties uz tā būtību un 
saturu; saskaņā ar LESD 290. pantu var deleģēt tikai pilnvaras pieņemt juridiski saistošus 
pasākumus;

 leģislatīvus aktus Komisija var grozīt tikai ar deleģētiem aktiem. Tas attiecas arī uz 
pielikumu grozīšanu, jo pielikumi ir leģislatīva akta neatņemama daļa. Pielikumus nevar 
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pievienot vai dzēst ar mērķi veicināt deleģēto aktu izmantošanu vai no tās izvairīties; ja 
likumdevējs uzskata, ka tekstam būtu jābūt neatņemamai pamatakta daļai, tas var pieņemt 
lēmumu iekļaut šo tekstu pielikumā;

 pasākumi, kuru mērķis ir plašāk definēt leģislatīvajā aktā noteikto pienākumu precīzu 
saturu, ir paredzēti pamataktu papildināšanai, iekļaujot nebūtiskus elementus;

 pasākumi, kuri paredz prioritāšu, mērķu un sagaidāmo rezultātu izvēli, būtu jāpieņem, 
izmantojot deleģētos aktus, ja likumdevējs pieņem lēmumu tos neiekļaut pašā leģislatīvajā 
aktā;

 pasākumi, kas ir paredzēti (papildu) izpildāmo nosacījumu, kritēriju vai prasību 
noteikšanai, kuru īstenošana ir jānodrošina dalībvalstīm vai citām personām vai 
struktūrām, uz kurām tiešā veidā attiecas tiesību akti, pēc definīcijas mainīs tiesību aktu 
saturu un papildinās tos ar jauniem vispārēji piemērojamiem noteikumiem. Šādu papildu 
noteikumu vai kritēriju noteikšanu attiecīgi iespējams nodrošināt, tikai izmantojot 
deleģētos aktus. Turpretim pamataktā (vai turpmākajā deleģētajā aktā) jau paredzētu 
noteikumu vai kritēriju īstenošana, negrozot no tiem izrietošo tiesību vai pienākumu 
būtību un neveicot turpmākas politikas izvēles, var notikt, izmantojot īstenošanas aktus;

 atsevišķos gadījumos Komisija ir pilnvarota pieņemt papildu saistošus un vispārēji 
piemērojamus noteikumus, kas pēc būtības ietekmē pamataktā paredzētās tiesības vai 
pienākumus. Šie pasākumi pēc definīcijas papildinās pamataktā paredzētos pasākumus, 
plašāk definējot Savienības politiku. To var izdarīt, tikai izmantojot deleģēto aktu;

 pasākums, ar ko nosaka saskaņā ar pamataktu sniedzamās informācijas veidu (t. i., precīzu 
informācijas saturu), parasti papildina pienākumu sniegt informāciju, un tas būtu jāveic, 
izmantojot deleģētos aktus;

 pasākums, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību (t. i., formātu), parasti nepapildina 
pienākumu sniegt informāciju. Šāds pasākums nodrošina vienotu īstenošanu. Tāpēc tas 
parasti būtu jāveic, izmantojot īstenošanas aktus;

 pasākumus, ar kuriem izveido procedūru (t. i., kārtību, kādā izpilda vai ievieš kādu 
nosacījumu), var pieņemt, izmantojot deleģēto vai īstenošanas aktu (vai pat būtisku 
pamatakta elementu), atkarībā no to satura, konteksta un pamataktā paredzēto noteikumu 
būtības. Pasākumiem, ar kuriem nosaka procedūru kārtību, lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus pamataktā paredzētā pienākuma izpildei, parasti būtu jābūt īstenošanas 
pasākumiem;

 tāpat kā procedūru gadījumā, pilnvaras noteikt metodes (t. i., izpildes paņēmienus, jo īpaši 
regulārā un sistemātiskā veidā) vai metodiku (t. i., noteikumus metožu noteikšanai) paredz 
iespēju izmantot deleģētos vai īstenošanas aktus atbilstīgi saturam un kontekstam;

 deleģētie akti parasti būtu jāizmanto gadījumos, kad saskaņā ar pamataktu Komisijai 
piešķirta ievērojama rīcības brīvība papildināt pamataktā paredzēto tiesisko regulējumu;

 atļaujas var būt vispārēji piemērojami pasākumi. Tā tas ir, piemēram, gadījumos, kad 
lēmumi attiecas uz atļauju vai aizliegumu pārtikā, kosmētikā utt. izmantot konkrētu vielu. 
Šādi lēmumi ir vispārēji, jo tie attiecas uz visiem uzņēmējiem, kuri vēlas izmantot 
attiecīgo vielu. Šādos gadījumos, ja Komisijas lēmums ir pilnīgi pamatots uz pamataktā 
norādītajiem kritērijiem, būtu jāizmanto īstenošanas akts, ja vien likumdevējs nav 
izvēlējies atļaujas pielikuma formā saglabāt kā neatņemamu pamatakta daļu; ja tas iekļauj 
jaunu normatīvu saturu, kas ietekmē tiesību un pienākumu saturu un pamataktā iekļauj 
papildu politisko ievirzi vai politikas izvēles, tādējādi to papildinot, būtu jāizmanto 
deleģētais akts;
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 ar leģislatīvo aktu Komisijai var deleģēt tikai pilnvaras vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanai. Tādējādi atsevišķi piemērojamus pasākumus nevar 
pieņemt, izmantojot deleģētos aktus. Vispārēji piemērojams akts ir akts, kurā ir paredzēti 
noteikumi, kas piemērojami nenoteiktam adresātu skaitam;

 izmantojot īstenošanas aktus, nebūtu jāparedz papildu politiskā ievirze, un Komisijai 
piešķirtajām pilnvarām nebūtu jāpieļauj ievērojama rīcības brīvība;

 pasākumi, kas paredz tādu īslaicīgu atkāpi no pamataktā paredzētajiem noteikumiem, kas 
piemērojama konkrētā situācijā, īpašos skaidri definētos apstākļos un uz ierobežotu 
laikposmu, negroza un nepapildina pamataktu. Tāpēc tie būtu jāpieņem, izmantojot 
īstenošanas aktus. Tomēr, ja šie pasākumi paredz ilglaicīgāku novirzi no pamataktā
paredzētajiem noteikumiem, pārsniedzot ierobežotu laikposmu, tie būtu jāpieņem, 
izmantojot deleģētos aktus;

2. mudina Komisiju un Padomi sākt sarunas ar Parlamentu, lai vienotos par iepriekš 
minētajiem kritērijiem; uzskata, ka to iespējams izdarīt, pārskatot Iestāžu nolīgumu par 
labāku likumdošanas procesu, kurā iekļautu iepriekš minētos kritērijus;

3. pauž lielas bažas par to, ka acquis saskaņošana ar Lisabonas līgumu četrus gadus pēc 
līguma stāšanās spēkā ir īstenota tikai daļēji; aicina Komisiju iesniegt visus neizlemtos 
priekšlikumus par saskaņošanu; aicina Padomes prezidentūru darīt visu iespējamo, lai 
panāktu virzību sarunās par tiem tiesību aktu kopumiem, kuru izskatīšanas process 
Padomē pašlaik ir apstājies, tostarp priekšlikumiem lauksaimniecības un zivsaimniecības 
jomā; uzskata, ka vismaz visas tās lietas, kas iepriekš izskatītas regulatīvās kontroles 
procedūras ietvaros, tagad būtu jāsaskaņo ar LESD 290. pantu;

4. pauž bažas, ka, neraugoties uz faktu, ka atsevišķos gadījumos šāds risinājums var būt 
piemērots, sistemātiska visu politikas elementu iekļaušana pamataktā laika gaitā var radīt 
situāciju, ka LESD 290. pants vairs netiek izmantots kā vērtīgs instruments likumdošanas 
procesa racionalizācijai, kas bija tā sākotnējais pamatojums;

5. mudina komitejas to attiecīgajā kompetences jomā uzmanīgi pārraudzīt deleģēto un 
īstenošanas aktu izmantojumu;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.



PR\936496LV.doc 7/7 PE510.803v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Šā ziņojuma mērķis ir novērtēt 290. un 291. panta praktisko piemērošanu un sniegt 
referentiem vairākas noderīgas vadlīnijas, kas izmantojamas darbā ar deleģētajiem un 
īstenošanas aktiem. Parlaments laikā līdz 2013. gada 18. jūlijam bija saņēmis 69 deleģētos 
aktus (4 deleģētos aktus 2010. gadā, 7 — 2011. gadā, 38 — 2012. gadā un 20 — līdz šim 
2013. gadā), tostarp 64 deleģētās regulas, 2 deleģētās direktīvas un 3 deleģētos lēmumus, un 
līdz šim neviens no likumdevējiem pret deleģētajiem aktiem nav paudis iebildumus.

Lielās cerības, kas bija saistītas ar ziņojumiem par deleģēšanas un likumdošanas pilnvarām un 
Īstenošanas aktu regulu 2010. un 2011. gadā, kuru izstrādē es veicu referenta pienākumus, nav 
īstenojušās atbilstoši sākotnējām iecerēm. Šie instrumenti tika izstrādāti, lai uzlabotu 
likumdevēju kontroli pār sekundārajiem tiesību aktiem un tādējādi nostiprinātu šo aktu 
demokrātisko leģitimitāti. To mērķis arī bija nostiprināt tiesiskā regulējuma efektivitāti un 
nodrošināt to turpmāku vienkāršošanu Eiropas līmenī.

Lai sagatavotos šā ziņojuma izstrādei, tika izveidota administratīvā projekta grupa, kuru 
veidoja administratori no komitejām, kuras sniedz atzinumus, un attiecīgajiem Parlamenta 
dienestiem, un tika sagatavots darba dokuments, kurā bija izklāstītas svarīgākās problēmas, 
kuras plašākā nozīmē varētu saistīt ar divām dažādām jomām:

1. izvēle starp deleģēto vai īstenošanas aktu izmantošanu rada grūtības daudzās sarunās 
par jauniem Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, kā arī priekšlikumiem par spēkā 
esošo tiesību aktu saskaņošanu ar Lisabonas līgumu;

2. pastāv vairākas problēmas saistībā ar to, kā Komisija sagatavo un pieņem deleģētos 
aktus un īstenošanas aktu projektus, kā arī to, kā Eiropas Parlaments ar tiem strādā, 
tostarp, cik atšķirīgi Parlaments izmanto savas kontroles pilnvaras, kā iesaista 
ekspertus un nodrošina efektīvas un lietderīgas informācijas plūsmu starp iestādēm un 
Parlamentā.

Deleģēto un īstenošanas aktu definēšana, kā arī pareiza un visatbilstošākā pamataktā 
iekļaujamo noteikumu izvēle ir jautājumi, kas ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu sarunās 
par tiesību aktu priekšlikumiem. Tāpēc es iesniedzu vairākus praktiskus priekšlikumus ar 
mērķi aizsargāt Parlamenta prerogatīvas un sniegt norādes deputātiem un darbiniekiem šā 
darba veikšanā, ņemot vērā dažādās Parlamenta pieņemtās nostājas, Priekšsēdētāju 
konferences apstiprināto „horizontālo pieeju” un Parlamenta dienestu veiktos regulāros 
pārbaudes pasākumus.

Šajā saistībā ir svarīgi, lai komitejas atbilstīgi Reglamenta 37.a pantam plašāk izmantotu 
iespēju pieprasīt Juridiskās komitejas atzinumu par deleģēto aktu izmantošanu.

Šā ziņojuma galīgais mērķis ir nostiprināt darbu, kas aizvadīto četru gadu laikā ES iestādēs 
gan administratīvajā, gan politiskajā līmenī ir veikts ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem 
saistītu problēmu jomā, īpašu uzmanību pievēršot likumdevējiem un Komisijai, un sagatavot 
apstākļus, lai šīs problēmas tiktu iekļautas paredzētajā 2003. gada Iestāžu nolīguma par 
labāku likumdošanas procesu pārskatīšanā.


