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GROZĪJUMI 001-008  
iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja 

 

ZiĦojums 
Brian Simpson A7-0217/2010 
Grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/42/EK par statistikas pārskatiem 

attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru 

 

Regulas priekšlikums (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
7.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (7a) Komisijai jābūt pilnvarotai pieĦemt 
deleăētos aktus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantam 
attiecībā uz konkrētiem detalizētiem 
noteikumiem Direktīvas 2009/42/EK 
īstenošanai. Īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, attiecīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 

Pamatojums 

Ir ierosināti vairāki grozījumi, lai noteikumus par regulatīvo kontroles procedūru pielāgotu 
jaunajiem noteikumiem par deleăētajiem aktiem, ko ievieš ar Lisabonas līgumu. 
 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1. punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

3. pants – 4. punkts – 2. daĜa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Otro daĜu 3. panta 4. punktā aizstāj ar 
šādu tekstu: 

 „Komisija pieĦem šos pasākumus, 
izmantojot deleăētos aktus atbilstoši 
10.a pantam, kā arī ievērojot 10.b un 
10.c panta nosacījumus.” 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

4. pants – 1. punkts – 2. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a) Otro daĜu 4. panta 1. punktā aizstāj 
ar šādu tekstu: 

 „Komisija pieĦem šos pasākumus, 
izmantojot deleăētos aktus atbilstoši 
10.a pantam, kā arī ievērojot 10.b un 
10.c panta nosacījumus.” 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.b punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

5. pants – 3. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1b) Trešo daĜu 5. pantā aizstāj ar šādu 
tekstu: 

 „Komisija pieĦem šos pasākumus, 
izmantojot deleăētos aktus atbilstoši 
10.a pantam, kā arī ievērojot 10.b un 
10.c panta nosacījumus.” 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.c punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

10. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1c) Tiek svītrots 10. panta 3. punkts. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.d punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

10.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1d) IekĜauj šādu pantu: 
 „10.a pants 

 Deleăēšanas īstenošana 

 1. Komisijai uz piecu gadu periodu, sākot 
no …*, tiek uzticētas pilnvaras pieĦemt 
3. panta 4. punktā, 4. panta 1. punktā un 
5. panta 3. punktā minētos deleăētos 
aktus. Komisija sagatavo ziĦojumu par 
deleăētajam pilnvarām ne vēlāk par 
sešiem mēnešiem pirms piecu gadu 
perioda beigām. Pilnvaru deleăēšanu 
automātiski pagarina uz tikpat ilgiem 
periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome to neatsauc saskaĦā ar 
10.b pantu.  

 2. Tūlīt pēc deleăētā akta pieĦemšanas 
Komisija par to vienlaicīgi paziĦo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.  

 3. Komisijai piešėir pilnvaras pieĦemt 
deleăētos aktus, ievērojot 10.b un 
10.c panta nosacījumus. 

 _____________________ 
* OV: lūdzu, ierakstiet datumu, kad stājas spēkā šī 
regula.'' 

Pamatojums 
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Mutiskā grozījuma mērėis ir saskaĦot tekstu atbilstoši pašreizējām debatēm starp Padomi un 
Eiropas Parlamentu par citu tamlīdzīgu informāciju. Tam vajadzētu atvieglot iespēju panākt 
savlaicīgu vienošanos pirmajā lasījumā. 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.e punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

10.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1e) IekĜauj šādu pantu: 

''10.b pants 

 Deleăēšanas atsaukšana 

 1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
4. punktā, 4. panta 1. punktā un 5. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleăēšanu.  

 2. Iestāde, kas sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieĦemtu lēmumu par deleăēto 
pilnvaru atsaukšanu, pirms galīgā 
lēmuma pieĦemšanas par to savlaicīgi 
informē otru iestādi un Komisiju, norādot, 
kuras deleăētās pilnvaras varētu tikt 
atsauktas, kā arī iespējamos atsaukšanas 
iemeslus. 

 3. Ar lēmumu par atsaukšanu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleăēšana. Lēmums stājās spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleăēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē 
„Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”.'' 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1.f punkts (jauns) 
Direktīva 2009/42/EK 

10.c pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1f) IekĜauj šādu pantu: 
 

''10.c pants 
 Iebildumi pret deleăētajiem aktiem 

 1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
iebilst pret deleăēto aktu divu mēnešu 
laikā kopš tā paziĦošanas dienas. 

 Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiĦu pagarina par diviem 
mēnešiem. 

 2. Ja pēc 1.punktā minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome pret deleăēto aktu nav izteikuši 
iebildumus, to publicē „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un tas 
stājas spēkā norādītajā dienā. 

 Deleăēto aktu publicē „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un tas 
stājas spēkā pirms šā laikposma beigām, 
ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
ir informējuši Komisiju par savu lēmumu 
neizteikt iebildumus. 

 3. Deleăētais akts nestājas spēkā, ja 
Eiropas Parlaments vai Padome pret to 
izsaka iebildumus1.punktā minētajā 
laikposmā. SaskaĦā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 296.pantu, 
iestāde, kas izsaka pret deleăēto aktu 
iebildumus, norāda šo iebildumu 
iemeslus.'' 

 

 


