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ĪSS PAMATOJUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 291. pantā noteikta kārtība, kādā jāpieņem 
īstenošanas akti. Līguma 291. panta 3. punktā jo īpaši pieprasa Eiropas Parlamentam un 
Padomei, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, iepriekš paredzēt 
normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu.

Pašreiz spēkā esošo konsultāciju, vadības un regulatīvās kontroles procedūru, kuras 
paredzētas lēmuma par komitoloģiju 3., 4. un 5. pantā, automātiska pielāgošana nav 
piemērota. Ir jāveic rūpīga spēkā esošā acquis pārskatīšana, lai noteiktu, kuri pasākumi ir 
atbilstīgi to noteikumu darbības jomai, kas attiecas uz LESD 290. pantā minētajiem 
deleģētiem aktiem. Komisijai šajā sakarā jāiesniedz atbilstošs likumdošanas priekšlikums. 
Kamēr šāda pilnīga pārskatīšana nav notikusi, likumdevēju prerogatīvas vajadzētu nodrošināt 
ar atbilstošiem pārejas noteikumiem.

Vajadzētu izmantot iespēju novērst pašreizējās prakses trūkumus. Proti, ir jāuzlabo 
Parlamenta piekļuve informācijai par īstenošanas procesu. Tāpēc vajadzētu papildināt regulas 
priekšlikuma 8. pantu.

Pašlaik īstenošanas procedūra attiecas ne tikai uz īstenošanas aktu izstrādi. Patiešām, ir 
gadījumi, kad tieši īstenošanas akta neesamības apstākļus likumdevējam ir svarīgi zināt 
(piemēram, atbilstības pārbaudes procedūrā Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantā, kur tiek 
novērtēta vajadzība transponēt Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteikumus 
Savienības tiesību aktos).

Dažos gadījumos saskaņā ar komitoloģijas lēmumu Parlamenta piekļuvi informācijai 
nodrošināja iestāžu sadarbībā, kurā „kontroles tiesību” viena mēneša laikposmam bija nozīme 
(konfidenciālās procedūrās, piemēram, izveidojot aviosabiedrību „melno sarakstu”, kad pēc 
savstarpējas vienošanās piemēroja steidzamības procedūru). Šāda laikposma atcelšana šķiet 
pieņemama tikai tad, ja Parlamentam laicīgi tiek nodrošināta pilnīga piekļuve informācijai.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Eiropas Parlaments un Padome (12) Eiropas Parlaments un Padome 
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regulāri jāinformē par komitejas darbu. pilnībā un vienlaicīgi ar komitejas 
locekļiem jāinformē par komitejas darbu.

Pamatojums

Ir jāuzlabo Parlamenta informētība.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Līdz ES acquis pielāgošanai 
Lisabonas līgumam šajā jomā pagaidu 
noteikumos būtu jāparedz iespēja Eiropas 
Parlamentam un Padomei veikt atbilstīgu 
Komisijas pilnvaru uzraudzību, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi, saskaņā ar 
EK līguma 202. pantu, kas tagad atbilst 
pilnvaru deleģēšanas noteikumam, kurš 
minēts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai palīdz dalībvalstu pārstāvju 
komiteja, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas 
pārstāvis.

2. Komisijai palīdz dalībvalstu pārstāvju 
komiteja, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas 
pārstāvis. Eiropas Parlamenta pārstāvjiem 
ir tiesības piedalīties kā novērotājiem.

Pamatojums

Ir jāuzlabo Parlamenta informētība.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai 
vienlaikus ar komiteju, kā arī piekļuve 
visai informācijai par komitejas darbu.
Par dokumentu tekstu izmaiņām pēc tam, 
kad tie iesniegti Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ir jāsniedz skaidra informācija, 
bet nekādā gadījumā šādas izmaiņas 
nedrīkst mazināt iestāžu darba savstarpējo 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Jautājumi, uz kuriem attiecas komiteju 

procedūra

Eiropas Parlaments un Padome drīkst 
analizēt, apspriest un komentēt ikvienu 
komitejas darba jautājumu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atceltā lēmuma 5.a panta ietekme tiek 
saglabāta spēkā esošajos pamataktos, kuros 
uz to ir izdarīta atsauce.

2. Atceltā lēmuma 5.a panta ietekme, 
izņemot tā 3. un 4. punktu, tiek saglabāta 
spēkā esošajos pamataktos, kuros uz to ir 
izdarīta atsauce. Piemēro arī šīs regulas 
10. panta 2.a punktu.
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Pamatojums

Attiecībā uz deleģētajiem aktiem ir jāpiemēro minimālais iebildumu laikposms saskaņā ar 
Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēkā esošo pamataktu pielāgošana Pārejas noteikumi

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka šie noteikumi ir pārejas noteikumi un tie attiecas tikai uz laiku līdz visa acquis 
pielāgošanai Lisabonas līgumam attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz vispārēji piemērojamiem 
pasākumiem attiecina šādu procedūru:
a) pirms pasākuma pieņemšanas Komisija 
iesniedz galīgo projektu Eiropas 
Parlamentam un Padomei;
b) Eiropas Parlaments vai Padome divu 
mēnešu laikā pēc iesniegšanas dienas var 
iebilst pret attiecīgo pasākumu. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem 
mēnešiem;
c) ja šā termiņa beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neiebilst pret 
pasākumu, Komisija to pieņem. 
Pasākumu var pieņemt un tas var stāties 
spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja 
gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neiebilst;
d) Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
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iebilst pret pasākumu, to nepieņem. 
Iestāde, kas iebilst pret pasākumu, 
paskaidro iebildumu iemeslus.

Pamatojums

Šāds mehānisms nodrošina likumdevēja prerogatīvas un ir paredzēts gadījumiem, kad 
regulatīvā vai vadības procedūra vispārējās nozīmes tiesību aktu pieņemšanai ir jāaizstāj ar 
deleģēto aktu procedūru. Saskaņā ar Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju šāds 
iebildumu laikposms attiecībā uz deleģētajiem aktiem ir nepieciešamais minimums.
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