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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jānodrošina, lai minētās kontroles 
procedūras būtu skaidras, efektīvas un 
samērīgas ar īstenošanas aktu būtību un 
atspoguļotu Līguma institucionālās
prasības, kā arī gūto pieredzi un parasto 
praksi, kas tika ievērota, īstenojot 
Lēmumu 1999/468/EK.

(4) Jānodrošina, lai minētās kontroles 
procedūras būtu skaidras, pārredzamas,
efektīvas un samērīgas ar īstenošanas aktu 
būtību un pienācīgi atspoguļotu Līguma 
par Eiropas Savienības darbību jauno
institucionālo sistēmu un prasības, kā arī 
gūto pieredzi un parasto praksi, kas tika 
ievērota, īstenojot Lēmumu 1999/468/EK.

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz jauno institucionālo sistēmu, kas izveidota ar Lisabonas līgumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Jaunā institucionālā sistēma 
pastiprina Eiropas Parlamenta kā viena 
no likumdevējiem lomu, parastajā 
likumdošanas procedūrā paredzot tam 
tādu pašu statusu kā Padomei. Šajā 
kontekstā ir lietderīgi vienādā mērā ņemt 
vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 
viedokli, ja kāda no šīm iestādēm uzskata, 
ka komitejai iesniegtais pasākuma 
projekts pārsniedz īstenošanas pilnvaras, 
kas Komisijai piešķirtas pamataktā.
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Pamatojums

Atsauce uz Parlamenta kā viena no likumdevējiem pastiprināto lomu jaunajā institucionālajā 
sistēmā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību noteikts, ka īstenošanas pilnvaru 
piešķiršanu Komisijai nosaka vajadzība 
vienādi piemērot īstenošanas aktus, bet 
mehānismiem, ar kuru palīdzību 
dalībvalstis kontrolē Komisijas 
īstenošanas pilnvaru darbību, ir jāatbilst 
efektivitātes un konsekvences kritērijiem.

Pamatojums

Komisijai īstenošanas pilnvaras piešķir tāpēc, lai īstenošanas aktus piemērotu vienādi. 
Dalībvalstu īstenotā kontrole jāveic efektīvi, gūstot lietderīgus rezultātus, un konsekventi, 
nodrošinot paredzamu kontroli.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tajos pamataktos, kuros noteikts, ka 
kontroli pār Komisijas īstenošanas aktu
pieņemšanu veic dalībvalstis, minētās 
kontroles nolūkā ir lietderīgi veidot 
komitejas, kurās ir dalībvalstu pārstāvji un 
kuras vada Komisija.

(5) Tajos pamataktos, kuros noteikts, ka 
Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantā minētās dalībvalstu īstenotās
kontroles nolūkā ir lietderīgi veidot 
komitejas, kurās ir dalībvalstu pārstāvji un 
kuras vada Komisija.

Pamatojums

Prasību par dalībvalstu īstenoto kontroli parasti nosaka Līgums, nevis paši pamatakti.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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) Būtu jāparedz kritēriji, lai noteiktu 
procedūru, kas jāizmanto īstenošanas aktu 
pieņemšanai, lai panāktu lielāku 
saskaņotību un prognozējamību attiecībā 
uz pieņemamo īstenošanas aktu būtību.
Tomēr minētajiem kritērijiem vajadzētu 
būt nesaistošiem un izmantojamā 
procedūra būtu jānosaka katrā 
pamataktā.

Pamatojums

Procedūras izvēle likumdevējam būtu jāveic katrā konkrētajā gadījumā, lai likumdevējam 
būtu iespēja novērtēt iespējamās sekas, ko procedūras izvēle izraisa attiecībā uz katru 
atsevišķo tiesību aktu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pārbaudes procedūra jāpiemēro vienīgi
vispārējiem pasākumiem, kas paredzēti 
pamataktu īstenošanai, un īpašiem 
pasākumiem, kuriem ir potenciāli svarīga
ietekme. Minētajā procedūrā dalībvalstu 
kontrole jāparedz tādā veidā, lai 
pasākumus nevarētu pieņemt, ja tie 
neatbilst komitejas atzinumam, izņemot 
ļoti īpašos apstākļos, kad, neraugoties uz 
negatīvu atzinumu, Komisijai jāvar
pieņemt un piemērot pasākumus ierobežotā 
laikposmā. Ja komiteja nav sniegusi 
atzinumu, Komisijai jābūt iespējai pārskatīt 
pasākumu projektu, ņemot vērā komitejā 
pausto viedokli.

(9) Pārbaudes procedūra attiecīgā 
gadījumā būtu jāpiemēro vispārējiem 
pasākumiem, kas paredzēti pamataktu 
īstenošanai, un īpašiem pasākumiem, 
kuriem ir būtiska ietekme, tostarp attiecībā 
uz budžetu. Minētajā procedūrā dalībvalstu 
kontrole jāparedz tādā veidā, lai 
pasākumus nevarētu pieņemt, ja tie 
neatbilst komitejas atzinumam, izņemot 
ļoti īpašus apstākļus, kad, neraugoties uz 
negatīvu atzinumu, Komisijai būtu jāspēj
pieņemt un piemērot pasākumus ierobežotā 
laikposmā. Ja komiteja nav sniegusi 
atzinumu, Komisijai vajadzētu būt iespējai 
pārskatīt pasākumu projektu, ņemot vērā 
komitejā pausto viedokli.



PE441.308v03-00 6/11 AD\820648LV.doc

LV

Pamatojums

Precizējums par procedūru nesaistošo raksturu, vienlaikus pārbaudes procedūru (kurā 
dalībvalstīm tiek piešķirtas lielākas pilnvaras) rezervējot svarīgākiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Eiropas Parlaments un Padome 
regulāri jāinformē par komitejas darbu.

(12) Eiropas Parlaments un Padome būtu
jāinformē par visu komitejas darbu un 
saistīto dokumentāciju vienlaicīgi un tādā 
pašā veidā kā komitejas.

Pamatojums

Jānodrošina Parlamenta tiesības saņemt informāciju pienācīgā laikā un formā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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
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.

(14) Lēmums 1999/468/EK būtu jāatceļ.
Lai nodrošinātu pāreju no Lēmumā 
1999/468/EK paredzētā uz šajā regulā 
noteikto režīmu, būtu jāpiemēro pārejas 
shēma, saskaņā ar kuru visas atsauces 
spēkā esošajos tiesību aktos uz minētajā 
lēmumā paredzētajām procedūrām, 
izņemot regulatīvo kontroles procedūru, 
kas paredzēta tā 5.a pantā, būtu jāuzskata
par atsaucēm uz atbilstošajām procedūrām, 
kas paredzētas šajā regulā.
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta ietekme 
būtu jāsaglabā spēkā esošajos pamataktos, 
kuri attiecas uz minēto pantu. Šī pārejas 
shēma nedrīkstētu ierobežot likumdevēja 
rīcības brīvību attiecībā uz procedūru, ko 
izvēlas jebkādiem turpmākiem tiesību 
aktiem.
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Pamatojums

Jebkura pielīdzināšana būtu jāuzskata par pagaidu pasākumu, un tā nedrīkstētu skart 
likumdevēja tiesības izlemt, kāda veida akti un procedūras jāizmanto turpmāk.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts 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 pārbaudes 
procedūras un mehānismus, ko piemēro 
gadījumos, kad ar juridiski saistošu
Savienības aktu (turpmāk „pamatakts”) 
Komisijai piešķirtas īstenošanas pilnvaras, 
ja šā akta īstenošanai ir vajadzīgi vienoti 
nosacījumi.

Pamatojums

Teksta pielāgojums Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes procedūru var piemērot 
vienīgi šādu pasākumu pieņemšanai:

2. Neskarot 1. punktu, pārbaudes 
procedūru attiecīgā gadījumā izmanto, lai 
pieņemtu vispārīgus īstenošanas 
pasākumus un īpašus pasākumus, kuriem 
ir būtiska ietekme, tostarp attiecībā uz 
budžetu.

a) vispārēji īstenošanas pasākumi;

b) citi īstenošanas pasākumi, kuri attiecas 
uz
i) kopējo lauksaimniecības politiku un 
kopējo zivsaimniecības politiku,
ii) vidi, drošību un drošumu vai cilvēku 
veselības aizsardzību vai drošību, 
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dzīvnieku vai augu aizsardzību,
iii) kopējo tirdzniecības politiku.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visiem pārējiem īstenošanas 
pasākumiem un īstenošanas pasākumiem, 
kas minēti 2. punktā, tur, kur to uzskata 
par atbilstošu, piemēro konsultēšanās 
procedūru.

3. Neskarot 2. punktu, konsultēšanās 
procedūru izmanto visos gadījumos, kad
to uzskata par atbilstošu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja komitejā notiek balsojums, 
priekšsēdētājs balsojumā nepiedalās.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlamentam un Padomei ir
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai.

2. Eiropas Parlaments un Padome saņem 
informāciju par visu komitejas darbu un
1. punktā minēto informāciju vienlaicīgi 
un tādā pašā veidā kā komitejas.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Eiropas Parlamenta un Padomes 

uzraudzības tiesības
Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
uzskata, ka pasākuma projekts, kas 
iesniegts komitejai atbilstīgi pamataktam, 
kurš pieņemts saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. pantu, 
pārsniegtu pamataktā piešķirtās 
īstenošanas pilnvaras, Komisija par to tiek 
informēta un pārskata pasākuma 
projektu. Ņemot vērā iebildumu un jau 
aizsāktās procedūras termiņu, Komisija 
var iesniegt komitejai jaunu pasākumu 
projektu, turpināt procedūru vai iesniegt 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pamatojoties uz Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību.
Komisija informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi un komiteju par plānoto rīcību 
iebilduma sakarā un par iemesliem, kas to 
nosaka.

Pamatojums

Likumdevējam jāsaglabā tiesības iebilst pret jebkādiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
kādu tiesību aktu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēkā esošo pamataktu pielāgošana Pārejas noteikumi
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punkta a) līdz c) 
apakšpunktos paredzētā pārejas shēma 
neskar likumdevēja rīcības brīvību 
attiecībā uz procedūras izvēli jebkādiem 
turpmākiem pamataktiem.
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PROCEDŪRA
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