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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 Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo 
nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu 
autonomajos apgabalos
(09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes projektu (09109/2010),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

– ņemot vērā 2010. gada 20. janvāra nostāju1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir atkārtoti apspriedusies (C7-0106/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 59. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

1. apstiprina grozīto Padomes projektu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai 
iesniegto tekstu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Padomes projekts
6.a pants – 2. punkts

Padomes projekts Parlamenta izdarītie grozījumi

2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to paziņo Padomei.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģētu 
aktu, tā par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0002.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Padomes projekts
6.b pants – 2. punkts

Padomes projekts Parlamenta izdarītie grozījumi

2. Ja Padome ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu, vai tā 
paredz atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā 
cenšas informēt Komisiju pietiekamu laiku 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī šīs atsaukšanas 
iespējamos iemeslus.

2. Ja Padome ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu, vai tā 
paredz atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā 
cenšas informēt Eiropas Parlamentu un 
Komisiju pietiekamu laiku pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras 
deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā 
arī šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Padomes projekts
6.c pants – 2. punkts

Padomes projekts Parlamenta izdarītie grozījumi

1. Padome var izteikt iebildumus pret 
deleģētiem aktiem trīs mēnešu laikā no 
paziņošanas dienas.

1. Padome var izteikt iebildumus pret 
deleģētiem aktiem trīs mēnešu laikā no 
paziņošanas dienas. Ja Padome plāno 
izteikt iebildumus, tā pietiekamu laiku 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas cenšas 
informēt Eiropas Parlamentu, norādot 
deleģēto aktu, pret kuru tā plāno iebilst, 
un iespējamos iebilšanas iemeslus.

Or. en



PR\821830LV.doc 7/7 PE443.135v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā informē Padomi un Parlamentu par to, ka Madeiras un 
Azoru salu reģionālās varas iestādes ir lūgušas uz laiku pārtraukt kopējā muitas tarifa nodokļu 
piemērošanu, lai stiprinātu vietējo uzņēmēju konkurētspēju un stabilizētu nodarbinātību šajos 
ES attālākajos reģionos.

Lai nodrošinātu to, ka importētās preces — gan izejmateriāli, gan galaprodukti — nekropļo 
konkurenci, tās pakļaus kontrolei, kas nodrošinās to, ka šo salu vietējie uzņēmumi pirms šādu 
preču brīvas pārdošanas uzņēmumiem, kas atrodas citās ES daļās, tās būs lietojuši paši vismaz 
divus gadus.

Attiecīgo pasākumu ietekmi nav iespējams novērtēt, jo tie ir neatņemama daļa no šo salu 
īpašajām problēmām pielāgotu pasākumu kopuma. Tomēr šie pasākumi ietekmēs ES pašu 
resursus/ ieņēmumus — saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem šo ieņēmumu ikgadējais 
samazinājums laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam būs 0,12.

Šīs ierosinātās pārtraukšanas ietekme būs jūtama tikai attiecīgajos reģionos, un tā ļaus 
vietējiem MVU un lauksaimniekiem investēt un radīt jaunas darbavietas šajā ES attālākajā 
reģionā. Pašreizējās ekonomikas lejupslīdes apstākļos nepieciešamība veikt īpašus 
pasākumus, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti un stabilizētu nodarbinātību vidēji ilgā 
laikposmā, varētu labi saskanēt ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu un pasākumiem, 
kas jāveic, lai risinātu ES attālāko reģionu īpašās problēmas.

Eiropas Komisija nesaglabāja Parlamenta sākotnējā ziņojumā, kas tika pieņemts 2010. gada 
20. janvārī, ierosināto piekto grozījumu, jo tas nozīmētu paplašināt to preču sarakstu, kurām 
piemēro šo pagaidu atlikšanu, līdz ar to izmainot gan sākotnējo priekšlikumu, gan Portugāles 
valdības formulēto sākotnējo pieprasījumu. Tādēļ Komisija 2010. gada janvārī Padomei 
iesniedza sākotnējo — negrozīto — priekšlikumu.

2009. gada 1. decembrī stājās spēkā LESD. Līdz ar to Padomei nācās grozīt priekšlikumu, tos 
noteikumus, kuros ir runa par komitoloģijas procedūru, aizstājot ar jauniem noteikumiem, 
kuros ir runa par deleģētām pilnvarām.

Pēc vairāku Parlamenta dienestu ieteikuma un lai viestu juridisku skaidrību attiecībā uz 
deleģēto pilnvaru piešķiršanu un atsaukšanu saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, kā tas 
ir šajā gadījumā, priekšsēdētājs lūdza atzinumu Parlamenta Juridiskajam dienestam. Šis 
atzinums ir saņemts, un tagad ir skaidrs, ka attiecīgie noteikumi, ko tekstā iekļāvusi Padome, 
ir jāgroza, lai nodrošinātu to, ka Parlaments tiek informēts par jebkurām izmaiņām, kuras 
Padome izdara attiecībā uz deleģēto aktu statusu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referente ierosina pieņemt grozīto Komisijas priekšlikumu.


